
Proletari din toate țârlle; unițl-vă!

in
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XI Seria Il-a Nr. 2050 4 PAGINI — 20 BANI

Ajutor atent fiecărui membru
al colectivului studențesc

IN GRUPA 1025 din anul IV al 
Facultății de biologie a Uni
versității „C. I. Parhon“ din 

București fiecare student se gîndește 
numai la problemele lui. Unii învață 
mai bine, alții mai prost, dar cei 
mai buni nu se interesează ce fac 
cei mai slabi pregătiți și aceștia 
la rîndul lo<r nu-și pun problema 
să urmeze exemplul fruntașilor. Dacă 
s-ar fi încercat să se organizeze 
cu întreaga grupă acțiuni colective in
teresante, care să-i atragă și să-i a- 
propie, cu siguranță că între studenti 
s-ar fi legat prietenii adevărate și o 
prietenie adevărată poate influenta în 
bine și munca de învățătură. N-ar fi 
fost interesant să se discute în grupă 
despre cazurile acelor studenti care 
chiulesc cu iregularitate și nu învață 
decît pentru, examene ? La început 
poate colectivul ar fi tăcut, dar dacă 
triunghiul grupei le-ar fi arătat fap
tele nedemne ale unor tovarăși de-ai 
lor, cu siguranță că membrii buni ai 
grupei s-ar fi simțit obligați să-și 
spună părerea. îndreptarea unui mem
bru al colectivului ar fi dat grupei în
credere în forțele sale.

Grupa studențească — colectivul în 
care studentul își desfășoară activi
tatea în anii de facultate — are o 
mare influentă asupra caracterului, 
deprinderilor și convingerilor fiecărui 
student. Un asemenea colectiv ridică 
nenumărate probleme care se cer re
zolvate.

Firește, problemele apartinînd co
lectivului trebuie rezolvate de 
lectiv. E nevoie însă de mîna energi
că a unui conducător, care să dirijeze 
și să orienteze acest colectiv, pentru 
ca rezolvarea problemelor să fie cea 
mai potrivită, iar rezultatul cel mai 
bun. Acest conducător este triun
ghiul grupei, format din organizatorul 
U.T.M.. responsabilul profesional și 
cel sindical. Responsabilitatea fiecărui 
membru al triunghiului este diferită 
— în esență însă, ei răspund deopo
trivă de felul cum își duc activitatea 
membrii grupei pe care o conduc.

învățătura este principala proble
mă de care trebuie să se ocupe grupa 
studențească. De multe ori însă, tri
unghiurile grupelor vorbesc numai 
despre importanta învățăturii și pierd 
din vedere acțiunile practice pe care 
le pot duce pentru ca acest obiectiv să 
devină o realitate.

Mulți din cei ce formează triun
ghiurile grupelor nu ajung la rezol
varea practică a acestei probleme din 
cauza nepriceperii, alții din lipsă de 
interes. Cei lipsiți de interes trebuip 
controlați Și trași serios la răspundere, 
de către birourile U.T.M. de an și co
mitetele U.T.M., iar cei nepricepuți, 
fără experiență, îndrumați și ajutați 
să acționeze folosind metodele cele€ 
mai potrivite. De pildă, se întîmplă ca 
într-o grupă seminariile la anumite 
materii să fie neinteres.ante : nu se 
desfășoară o luptă de opinii, studenții 
răspund doar cînd sînt întrebați de 
asistenți — și atunci, recurg la caiete 
sau la cunoștințele colegilor, iar dacă 
nu sînt întrebați se gîndesc în altă 
parte. Colectivul grupei, alături de 
asistent, poate contribui la schimba
rea situației, la ridicarea nivelului 
seminariilor. Se poate face un control 
printre studenti pentru a vedea cum 
studiază, cît studiază și ce studiază. 
Dacă ne vom mulțumi însă numai cu 
consemnarea celor constatate într-un 
referat, aceasta nu va ajuta la nimic. 
Celor care învață neplanificat să lise 
arate cum rezolvă problema împărțirii 
timpului studenții fruntași, care lu
crează sistematic, pe baza unui plan. 
In acest fel, îi vom ajuta să devină 
mai ordonați și să se obișnuiască și ei 
cu munca sistematică. Cei 
nesc în timpul studiului 
care nu le înțeleg, să fie îndrumați 
laj consultații, iar cei care obișnuiesc 
să nu învețe, să nu-și facă conspecte, 
să fie controlați regulat, dar mai ales 
trași la răspundere în fata grupei, 
ori de cîte ori.se abat de la disciplina 
studențească. Este mai greu de re
zolvat problema acelora care au greu
tăți în studiu- Și aceștia trebuie ajutați.
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care întîl- 
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Important este ca acești studenti 
fie lăsați să gîndească singuiri, să 
descurce singuri în formule, schite, 
proiecte și numai atunci cînd într-a- 
devăr nu înțeleg și nu se pot des
curca numai cu ajutorul cunoștințelor 
lor, să fie ajutați. Studentul Ioan Cră
ciun, astăzi în grupa 120 din anul III 
al Institutului „Maxim Gorki“ avea, la 
începutul anului I, foarte puține cu
noștințe de limba rusă. Colegii săi, 
printre care Mitrică Teodosia, l-au a- 
jutat să înțeleagă expresiile și regulile 
de gramatică mai complicate. Acum, 
el izbutește să citească în original o- 
perele clasicilor ruși. Fără îndoială că 
în acest fel grupa studențească poate 
a juta asistenților și profesorilor să mo
bilizeze pe studenti la o muncă mai 
susținută, care să-i intereseze și să-i 
atragă.

A da retete tip, de felul cum trebuie 
să acționeze colectivul unei grupe, tri
unghiul său, cînd i se cere să rezolve 
o problemă, este cu totul greșit. Sînt 
19-20 studenti într-o grupă și e ne
voie să lucrezi cu fiecare din ei altfel 
și să folosești alte metode. Fiecare 
student are calitățile și lipsurile sale; 
calitățile trebuie dezvoltate, iar lip
surile îndreptate. Pentru a ajuta însă 
pe student, colectivul trebuie să-i cu
noască preocupările, cu cine este prie
ten, unde-și petrece timpul, ce citește, 
să știe cum trăiește. Desigur, studen
tul nu-și petrece timpul numai în co
lectiv, are și preocupări personale și 
triunghiul grupei nu poate fi tot 
timpul alături de fiecare. El poate 
în schimb să-l atragă să-și pe
treacă mare parte a timpului în 
mijlocul colectivului său, în
tiuni interesante și educative unde-1 
vor putea cunoaște mai bine. O 
vizionare în colectiv a unei piese 
sau a unui film și organizarea unei 
discuții asupra lor, vor îmbogăți stu
denților cunoștințele și, în același 
timp, vor crea posibilități de cunoaș
tere a părerilor fiecărui student a- 
supra unor probleme de viată și de 
muncă. O discuție despre prietenie, 
va clarifica studenților zecile de în
trebări pe care le ridică această pro
blemă. O excursie, o vizită în locu
rile apropiate muncii lor, o discuție 
despre profesiune, o conferință, vor 
ajuta cu siguranță la crearea unor 
colective puternice și unite, la forma
rea unor înalte calități morale, la 
dezvoltarea multilaterală a studenți
lor, creîndu-le în același timp legături 
puternice cu profesiunea lor.

Realitatea existentă în unele grupe 
studențești cere ca aceste probleme 
să‘fie grabnic rezolvate pentru ca 
examenele și colocviile să-i găsească 
pe studenti pregătiți.
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Termocentrala
Cu fiecare an peisajul Moldovei își schimbă înfățișarea. Se ridică 

mereu noi construcții industriale : uzine, fabrici, schele petrolifere, 
clădiri de locuit și social-cu turale. Peste tot se muncește pentru 
ridicarea economică a acestei regiuni ținută decenii de-a rîndul în 
înapoiere.

Astăzi, în preajma celui de-al II-lea Congres al P.M.R., construc
torii dăruiesc țării o nouă unitate industrială : termocentrala de la 
Borzești, a doua mare centrală electrică ridicată în Moldova în 
prima etapă a planului de electrificare a țării.

Proiectul noii unități energetice a fost întocmit de specialiști so
vietici. Muncitori de la uzinele „Electrosila“ și „Stalin“ din Lenin
grad și de la alte uzine constructoare de mașini și utilaje electrice 
din . Uniunea Sovietică au executat întregul utilaj necesar termo
centralei.

Lucrările de construcție și de montaj ale termocentralei Borzești 
au fost executate de 
colective de munci
tori și tehnicieni 
din cadrul trustu
rilor „Energo-cons- 
trucția“ și „Electro- 
montaj“.

Noua construcție
a cerut eforturi, îndrăzneală, frămîntări. Pentru nevoile uzinei, care 
paralel cu energia electrică va furniza întreprinderilor și aburi in 
dustriali, a fost construit un baraj pentru zăgăzuirea apelor Tro- 
tușului și un cșnal de aducțiune mai lung de 3 km.

La construcția barajului s-a folosit pentru prima oară în țară 
metoda de transport și turnare a betonului cu ajutorul unor pompe. 
Acest procedeu nou a determinat o sporire a productivității muncii 
cu 15 la sută și a accelerat lucrările de construcție a barajului.

In cinstea Congresului partidului

Fruntași 
în colectarea 
fierului vechi

Joi seara a avut loc 
festivitatea premierii 
organizațiilor U.T.M. și 
a tinerilor din Capi
tală fruntași în ac
țiunea de colectare a 
fierului vechi.

Vorbind despre fe- 
în Capitală acțiunea 

fierului vechi, tov. Miron
Iul cum a decurs 
de colectare a 
Olteanu, prim secretar ai Comitetului oră
șenesc București al U.T.M., a scos în evi
dență succesul acestei acțiuni în care au fost 
antrenați peste 20.000 de tineri. Angaja
mentul luat de tineretul Capitalei de a co
lecta și preda întreprinderii pentru colecta
rea metalelor — I.C.M. — în cinstea celui de 
al 2-lea Congres al P.M.R., 500.000 kg. de 
fier vechi, iar întreprinderilor metalurgice 
din Capitală 1.000.000 kg. de fier vechi a fost 
depășit. întreprinderea pentru colectarea me
talelor a primit pînă acum 1.419.138 kg. de 
fier vechi, iar întreprinderile metalurgice au 
primit 1.300.000 kg. de fier vechi.

A luat apoi cuvîntul tov. Dumitru Stancu, 
director general al I.C.M., care a felicitat pe 
tinerii din Capitală pentru succesul obținut 
în această acțiune. Au mai vorbit Stan Petre, 
prim secretar al Comitetului raional Grivița 
Roșie al U.T.M. și pioniera Ileana Subovici, 
din rîndul tinerilor premiați.

Pentru succesul în acțiunea de colectare 
a fierului vechi, Comitetele raionale U.T.M. 
Grivița Roșie și N. Bălcescu au primit Dra
pelul roșu al Comitetului orășenesc București 
al U.T.M. și mai multe premii.

Au primit premii numeroase organizații 
U.T.M. din întreprinderi, școli și facultăți, 
precum și un mare număr de tineri.

Comitetul orășenesc București al U.T.M. 
a adresat tinerilor din Capitală chemarea 
de a continua acțiunea de colectare a fieru
lui vechi pentru ca pînă la 23 decembrie să 
colecteze pentru I.C.M. încă 300.000 kg. fier 
vechi, iar pentru întreprinderile metalurgice 
din Capitală 500.000 kg. fier vechi.

In încheierea festivității a avut loc un 
spectacol. (Agerpres)

CLUJ (de la cores
pondentul nostru).

In anii regimului 
burghezo-moșieresc în- 
tîlneai în satele ce a- 
parțin astăzi regiunii 
Cluj, mii de neștiutori 
de carte. Și asta pen

tru că școli erau puține la număr și numai 
în comunele mai mari. Copiii țăranilor mun
citori din cătunele îndepărtate, greu străba
teau drumurile lungi noroioase sau înzăpe
zite. pînă la vreo școală.

In zilele noastre numai întîlnești copii de 
vîrstă școlară care să nu meargă la școală. 
Pentru ei au fost construite în ultimii ani 
școli noi, internate și cantine. In cursul a- 
cestui an au fost date în folosință în re
giunea Cluj 23 noi localuri pentru școală, 
din care 18 au fost construite prin autoim- 
punere, iar 5 de către stat. Printre acestea 
se numără școlile din satele Nireș, raionul 
Dej, Moigrad, raionul Zălău, Beliș, raionul 
Huedin etc.

In prezent sînt în construcție alte 21 școli. 
Cele mai multe dintre ele se află în stare’ 
de finisaj, sau „în roșu sub acoperiș“. Unele, 
datorită muncii pe care o desfășoară con
structorii și țăranii muncitori tineri și vîrst- 
nici, vor fi date în folosință în cinstea Con
gresului partidului.

Lăcașuri 
de lumină 

în sate

Hidrocentrala Sadu 5
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în Triest
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Puterea sentimentelor 
adevărate

(Pag. 2-a)
Se dezvoltă arta în toa<e 
colturile tării

(Pag. 2-a)
Luminile satului

(Pag. 3-a).
înflorește Valea Jiului

(Pag. 3-a).

Oaspejii sovietici în ca
pitala Birmaniei (Pag. 4-a).

/ama aceasta, de curînd. am colindat patru zile 
în șir, împreună cu Dumitru Drăghici, in
structor al comitetului raional U.T.M.-Brăila, prin 

satele din apropierea Dunării. După legea drumeției am 
împărțit totul pe din două: și merindea și frigul din 
camerele de oaspeți ale sfaturilor populare. Numai cu 
un lucru nu m-am împăcat. Cînd se pornea vîntul și ne 
spuzea cu zăpadă, eu lungeam pasul cu nădejde, mai 
s-o iau la fugă, pe cînd el călca rar, mărunt, parcă fără 
poftă.

— Dacă o ții tot așa de tacticos, i-am zis odată, nu 
mai ajungem la căldură cit îi hăul.

El și-a ațintit asupră-mi ochii albaștri, puțin apăsați 
de tristețe și-a oftat.

— Ia-o singur înainte, m-a îndemnat. Nu mă supăr 
că mă lași.

— Ce mai vorbă l Fam întors-o... trebuie să ajungem 
amîndoi odată.

— Nu pot mai repede, am pieptul șubred.
— Ai pieptul șubred ? I m-am mirat.
— Da, mi l-a fărîmat o mașină.
— Cum așa ? am bîiguit eu. Apoi am scuturat din 

cap neîncrezător: nu voiam să fie acesta adevărul. Și 
totuși... Instructorul mă privi posac.

— Asta s-a petrecut de mult, în copilărie, începu el să 
zică. Pe atunci munceam cu părinții într-o fabrică de si- 
foane. Intr-o zi a făcut explozie un tub de oxigen. Tata 
a căzut și l-am purtat acasă pe brațe. A zăcut o vreme 
in nesimțire și cînd s-a sculat a început să strige: dez
legați-mi ochii, luciți ștergarul! Credeam că aiurează, 
dar curînd am înțeles că se întîmplase o nenorocire: 
orbise. Mama cînd și-a dat seama, s-a prăbușit în ho
hote. Dar ce puteam să facem ? Ne-am înapoiat la fa
brică. înainte' eu nu 'primeam salariu .— făceam totul 
numai pentru mîncare. Acum i-am cerut patronului să 
mă plătească în bani. A rînjit și mi-a arătat ușa. N-am 
mai răbdat și m-am repezit în pieptul lui. Eram mic, 
așa că i-a fost ușor să-mi răsucească mîinile. După ce 
m-a zdrobit cu pumnii m-a azvîrlit în stradă. In clipa 
aceea fecioru-său ieșea cu automobilul din curte... O 
roată mi-a apucat umărul. Pe urmă nu mai știu nimic. 
M-am trezit la spital. Un an întreg am stat în gips...

Glasul li tremura înmuiat parcă de lacrimi. Acum cînd 
stau și scriu rtndurile acestea, mă încearcă mai mult ca 
oricind un simțămînt de tristețe gîndind că n-am des
tule puteri să evoc chipul tovarășului meu de drum că
ruia îi și cer iertare pentru aceasta.

Seara, tîrziu, am poposit intr-un sat, Valea Cînepei. 
Secretarul organizației de bază U.T.M., un flăcău cu 
un sflrc de mustăcioară pe care tot căuta s-o îndoiască 
pe deget ne aștepta la sfatul popular. Cu o zi în urmă, 
prin telefon, avusese o ceartă cu instructorul pentru că 
fugise de la un curs de agitatori. Dumitru Drăghici cum 
dădu cu ochii de el se aprinse și-l luă la rost.

— Nu-ți place cartea, așa-i ? Vrei să fii secretar dar 
nu înveți nimic. De ce-ai fugit,Credeai că ți se mărită 
fata pînă te întorci ?

— MFe greu tovarășe. Eu de-abia buchisesc.
— Nu-i nimic. Ai să te deprimi cu învăță lira. Mîine 

îți faci legăturica și pleci la școală. Uite, țin: bani de 
tren.

de la Borzești
Ca și pe șantierele termocentralelor din Sîngeorgiu _de Pădure 

și Comănești, dulgherii din echipele conduse de Petre Kisfaludi și 
Dionisie Bodo au depus toată puterea lor de muncă pentru grăbi
rea lucrărilor. In gerul aspru al iernii, pe timp ploios sau în zileie 
cu călduri dogoritoare, ei au asigurat betoniștilor cele necesare pen
tru turnarea fundațiilor. In istoria șantierului sînt păstrate la loc 
de cinste rîumele zidarului Marin Neacșu, al bctonistului Nicolae 
Horțu și al altor constructori. Dovadă de multă pricepere și elan 
în muncă au dat mentorii de sub conducerea maistrului Paul Cîrli- 
geanu, care a condus lucrările de montaj de la camera de comandă 
și i circuitelor secundare ale uzinei, mentorii de conducte din 
echipa lui Dumitru Ghenoiu, maistrul Constantin Bol.ezatu^ condu
cătorul sectorului de construcții metalice și sudorul Constantin Ere- 
mia. Exemplul lor a mobilizat pe toți constructorii pentru executa
rea unui mare volum de lucrări.

Mecanizarea lucrărilor de bază, pe acest șantier și folosirea pe 
scară largă a elementelor prefabricate, cu care s-au construit coșul 
de fum, înalt de 80 m., acoperișurile și stîlpii stației de 35 kv. au 
imprimat un ritm rapid lucrărilor de construcție. în numai 2 ani 
și jumătate de la începerea lucrărilor, harnicii constructori de aici 
au reușit să termine o bună parte din construcția noii termocentrale. 
Sălile mașinilor și cazanelor, camera de comandă, stațiile de trans
formare, unele rezervoare de păcură, stația de epurare a anei și alte 
construcții ale termocentralei au fost date în folosință. Efortul ge
neral depus de muncitprii constructori și de montori a făcut posi
bilă apropiata dare în exploatare a primului dintre cele 4 turboge. 
neratoare cîte va avea noua termocentrală.

Această sărbătoare este pregătită intens de constructori și mon
tori. In sala de comandă, la stațiile de transformare se execută 
ultimele lucrări. In preajma deschiderii Congresului partidului noua 
termocentrală din Borzești va livra energie electrică și aburi indus
triali. 1

Termocentrala de la Paroșenî

In zilele acestea pe șantierele noilor centrale electrice ale pla- 0 
nului de electrificare se fac ultimele lucrări pentru punerea lor b 
în funcțiune. In prima fotografie : pe șantierul hidrocentralei (> 
Sadu 5 se montează instalațiile exterioare. In fotografia Il-a : d 
un aspect a! camerei de comandă al termocentralei de Ia Pa- v 
roșeni. X

Ogoare redate agriculturii
ARAD (de la coresponden

tul nostru). —
Omaca Ion, un bătrîn tre

cut de 70 de ani, își făcu Ioc 
în fața grupului de oameni, 
pentru a urmări cu privirea 
minute. în șir, cele 4 tractoa
re „Stali.neț“ ce purtau plu
gul K.’ Mi 800. și care lăsa 

‘ în urma sa un canal adînc 
aproape de un metru. Intr-un 
tîrziu bătrînul își scoase pă
lăria de pe cap și își făcu 
cruce.

— Așa minune nu mi-a 
fost dat să văd de cînd mi-s 
pe lume. Prin apa ce se ri
dica pînă -aproape de mptor, 
tractoarele înaintau duduind. 
Pe aci pe unde trec acum trac- 

: toarele „Stalineț“ săpînd ca
nale era pînă nu de: mult un ■ 
teren fhundabil de vreo 600 

ide hectare. In toamna trecu
tă oamenii au semănat grfu, 
iar primăvara . el a putrezit 
sub apă. Spre a înlătura pen-

tru totdeauna primejdia de 
inundație a pămînturilor, ță
ranii muncitori din comuna 
Socodor, aflate în Rîtul mare, 
Ritul mic. Băltoaca și Lim
pede au construit cu proprii
le lor forțe canale cu o lungi
me de 26 kilometri. între
prinderea de stat pentru gos
podărirea apelor din agricul
tură (l.S.A.A.) sistemul Cri- 
șul Alb, Crișul Negru, de sub 
conducerea inginerului ute- 
niist Ion Petrică, a executat 
și în acest an asemenea ca
nale pe o lungime de 29§ ki
lometri în 12 comune ca Văr- 
șand,. Zerind, Adea și satul 
Crișana redînd agriculturii 
mii și mii de hectare de pă- 

. mînt, Pămînturile ferite de 
inundație prin sistemul de 
irigare din comuna Socodor 
au fost arate în toamna 
aceasta și pe ele a și răsă
rit griul.

Industria chimică și-a îndeplinit 
sarcinile de pian pe 1955

Aducînd la îndeplinire angajamentele luate 
în cinstea celui de-al II-lea Congres al 
P.M.R. colectivele întreprinderilor din indus
tria chimică și-au realizat planul producției 
globale pe anul 1955 în 11 luni.

Industria noastră chimică a pus anul a- 
cesta la dispoziția diferitelor ramuri ale e- 
conomiei naționale o serie de produse noi ca : 
feromangan, uree, clei kaurit, îngrășăminte 
azotoase, substanțe herbicide și insecto-fungi- 
cide (solanex, tiodin, 2.4 15. DDT), 8 noi 
sortimente de coloranți, sulfit de sodiu anhi- 
dru, 18 noi medicamente 
penicilină etc.

Ca rezultat , al măsurilor 
torice aplicate în producție 
tui an și printr-o mai bună 
tații de lucru a mașinilor și instalațiilor, in
dicele de creștere a productivității muncii 
planificat pe 11 luni a fost. depășit cu 7 la 
sută. In perioada 1 ianuarie—31 octombrie in
dustria chimică a pus Ia dispoziția statului 
peste plan, acumulări în valoare de 51.4'10.003 
lei, iar pînă la 23 decembrie valoarea, acumu- 
larilor va atinge cifra de 65.000.000 lei..

(comprimate de

tehnico-organiza- 
în decursul aces- 
folosire a capaci-

Seară culturală
In sala de festivități a 

Combinatului siderurgic „Gli. 
Gheorghiu-Dej“ din Hune
doara a avut loc joi o seară 
culturală, închinată celui de 
al 11-lea Congres al P.M.R. 
La această seară culturală, 
organizată de Comitetul 
U.T.M. din Combinat, au par
ticipat peste 250 de tineri și 
tinere.

Cu acest prilej, tov. Ște
fan Petrache a evocat in 
fața tinerilor siderurgiști și 
constructori hunedoreni mo
mente din lupta partidului 
și a U.T.C. în ilegalitate 
împotriva exploatării, pentru 
eliberarea clasei muncitoare 
și a țărănimii muncitoare.

Au fost prezentate apoi 
diafijme cu aspecte din 
luptă comuniștilor și U.T.C.- 
iștilor pentru o viață mai 
bună, pentru pace și liber
tate.

I l

D À
Secretarul mai dădu din colț în 

colț, dar pînă la urmă luă banii 
și se trinti greu pe o bancă vrlnd 
parcă s-o prefacă în țăndări.

— Și acum ce mai poftești de 
la mine ? întrebă el. Plec, na, am 
să stau acolo cit trebuie și cit vrei. 
Dar acum de ce mă mai pisezi, 
strigă el, fiindcă instructorul in
tr-adevăr nu-l mai slăbea... Astă 
seară avem șezătoare, trebuie să 
mă duc, lasă-mă ! Mîine dacă plec 
eu pe cine ai să mai joci în hă
țuri ?!

— Pe învățătorii cei tineri Fați 
chemat la șezătoare ? întrebă in
structorul fără să ia aminte la su
părarea lui.

— Nu i-am chemat.
— Dă fuga șl poftește-i. Măi ce 

cap mai ai și ' ' 
țătorii, poate 
vreun cintec

Secretarul 
ghici așteptă să se închidă ușa și izbucni iar.

— L-ai văzut, zise el. Tare-i încăpățînat. Trebuie 
să-l împingi mereu de la spate altfel nu se dă pe brazdă. 
Uite așa făceam și eu la început. Eram mulgător la 
o fermă de stat — asta se întîmpla prin 1948 — activam 
la tineretul sătesc dar nu dădeam să mă salt de loc. Și 
am încăput pe mîinile tovarășului Matei Fătu. Dinsul 
era în biroul organizației de partid a fermei. Mă punea 
să fac diferite treburi și mă ajuta să le duc la capăt. 
Meseria de mulgător am deprins-o iute. Numai în 
cinci luni, anul următor, am îndeplinit întreg planul de 
producție... Dar să lăsăm asta și să mergem și noi la 
șezătoare.

— Nepoftiții n-au scaun, am dat eu să-i tai avtntul. 
Și-apoi slntem și așa destul de obosiți. Mai bine să ne 
culcăm.

—- Nu te speria, mi-a răspuns ghicindu-mi gîndul ade
vărat. Pe mine mă cunosc toți oamenii de aici. N-au 
să se sfiască de noi. Cinci ani am bătut ulițele satului 
acestuia.

— Cinci ani ? I

tu!... Cheamă învă- 
că avem să prindem 
nou de la ei... Cine-i 
numi pe cineva și

gazda?
ieși. Tovarășul Dră-

— Da. Asta tot in copilărie s-a 
întimplat. După ce-am ieșit din 
spital m-am tocmit argat aici, la 
unul Gheorghe Mircioiu. M-am 
tocmit numai pe mîncare și 
îmbrăcăminte. Dar mi-a dat ăsta 
să port rupturile pe care le lepă
dau soldații hitleriști ce poposeau 
uneori prin casa lui, la băutură... 
Am fugit de cinci ori și de fie
care dată am fost adus înapoi de 
jandarmi ca să-mi plătesc ,,dato
riile"... Mă închideau uneori aici 
la primărie, în pivniță. Ziua spăr- 
geam lemne pentru notar și pri
mar, noaptea mă băteau soldații... 
Chiaburul numai de două ori m-a 
pcftit la masă cu el: odată anul 
trecut cînd umblam să îndemnăm 
oamenii să iasă la insăminfări ; 
și-altădată in zilele lui august 44. 
Atunci tremura pentru pielea lui

și căuta să ne îndulcească pe noi, argații.
— Măi, zicea el, eu vam ocrotit întotdeauna, acum e 

rîndul vostru să aveți grijă de mine... Noi tăceam.
S-a întimplat într-o zi să văd că niște ostași sovietici 

n-au cai de schimb. Am stat și m-am gîndit: ce-ar fi 
să-i dau pe-ai stăpînului ?... I-am scos din pădure și 
i-am dat. Noaptea, chiaburul a băgat pușca pe geamul 
grajdului și-a tras în patul unde dormeam de obicei. Dar 
eu eram sus, în podul cu fin...

La șezătoare, în seara aceea ne-am prins la cîntec și 
la glume cu tinerii. Instructorul spusese adevărul: era 
cunoscut aici de toată lumea. Mi s-a părut că din vorbele 
și mișcările lui se desprindea un fel de mîndrie: uite, 
eu argatul de ieri am ajuns să fiu prețuit și iubit de 
voi... Sau cine știe, sub această înfățișare a lui se ascun
deau poate alte gînduri. Ochiul, chiar și-ai gazetarului, 
n-are cum să le ghicească pe. toate...

Două zile mi le-am petrecut prin cătunele din împre
jurimi. Intr-a treia ne aflam la gospodăria colectivă din 
comuna Rîmnicelu. Acum tovarășul Drăghici n-avea aici 
treburi însemnate. Ținea doar să dea ochii cu comunistul 
Matei Fătu.

— Dinsul mi-a fost mie dascăl odată și pentru asta ti 
port cinste mereu, mi-a mărturisit instructorul. 
Cînd .vam amîndoi la ferma de stat — și mai cu sea
mă după ce am fost ales membru în biroul raional 
U.T.M. — umblam tmoreună prin comunele din apropie-

re: Gemenele, Pitulați, Scorțaru și ne sfătuiam cu ti
nerii despre cîte treburi și năcazuri se iscau. Țin minte 
cum mă muștruluia: mă Dumitre, tu vezi și nu mai fi 
repezit, lasă, oamenii să vorbească și bagă totul în cap. 
Oamenii ăștia pot să-ți dea învățătură și mai mult decit 
două școli lă un loc....

L-am cunoscut și eu pe tovarășul Fătu.
— Dumitru, ce-i drept, vine pe la mine, dar de la un 

timp parcă o face tot mai rar. Cine știe, glumi Fătu, s-o 
fi supărat că l-am trimis cîndvd la oraș.

— M-au trimis la loc bun de răfuială, interveni in
structorul rîzînd... Eu m-am arătat nedumerit.

— Ei, atunci am fost luat și numit secretar al sindi
catului agricol raional. Argații veneau la mine și-mi 
cereau să le fac dreptate cu cei care o viață-ntreagă ii 
umiliseră. Stăpînul unuia m-a atins cu cuțitul la umăr 
Se intimplă... Mi-am făcut atunci prieteni mulți; duș
manii tot ăia au rămas care i-am avut și-nainte... Numai 
că și cu prietenii te mai sgîrii clteodată.

— Atunci se cheamă că nu-ți sînt prieteni, am hotă- 
rit eu.

— Ba-mi sint. Ascultă și-ai să vezi. în 1953 pe cînd 
eram instructor la raionul U.T.M. Filimon Sirbu am 
plecat în comuna Sătuc pentru formarea unei gospodării 
colective. Acolo am dat peste unul care fusese argat cu 
mine la un chiabur de prin bălțile Dunării. Prietenul a- 
cesta al meu se scălda acum în niște ape cam tulburi 
și nu vroia s-o rupă la drum. M-am dus acasă la el. 
întiia oară m-a primit bine, m-a și cinstit. A doua oară 
insă m-a luat din scurt: ce caut la el, unde vreau 
să-l momesc ?!

— Vreau săți miros sărăcia, i-am răspuns. Dar el de 
colo: — lasă-te păgubaș dacă nu vrei s-o pățești...

Se afumase pe undeva și era pornit. M-am făcut că 
nu văd nimic și m-am așezat pe prispă rotindu-mi pri
virea prin curte. El sta rezemat de uscior. Odată a of
tat și-a zis:

— Cînd eram argat, atîta doream, să am pămtnt... 
L-am primit, dar acum dau alții să mi-l ia.

Asta m-a scos din fire.
— Ești un prost, i-am zis, și te trag chiaburii pe sfoa

ră. Atît i-a trebuit. S-a repezit la mine și rri-a apucat 
de piept.

— Cine-i prost ?
Credea poate c-o să dau îndărăt, că mă înfricoșează. 

Sau cine știe....
— Judecă singur și-ai să vezi cine-i prostul! i-am 

răspuns :
— Pleacă, a răcnit el. Ieși de aici că nu știu ce se-n- 

tîmplă.
Am ieșit. In urma mea, o scurtătură de lemn s-a 

izbit în gard să-l rupă...
Dimineața m-am '.pomenit cu el că vine și mă scoală.
— Trece-mă pe listă. Tu nu mă minți. Doar am fost 

amîndoi argați... Așa-i că nu mă minți ?
Am rîs și Fam strîns în brațe. Slntem prieteni...
Dumitru Drăghici a rămas undeva prin satele pe care 

le are în seamă. Mereu pe drumuri, veghind ca treburile 
să se facă cu rost, omul acesta dă în fiecare zi tot mai 
mult din sufletul lui. Și are ce dărui.

FANUȘ NEAGU



Alarma din tabăra
—„artei pure“---- A

Ștefan Luca

Horia Aramă

Primirea în partid
fragment

Mi-am făcut curaj o săptămînă, 
Coaie și penițe-am cumpărat. 
Cu caligrafia cea bătrînă 
Armistițiu iar am încheiat.

Murmurînd pe stradă, ca poeții, 
Cererea cercam să mi-o compun, 
Pînă mă luau la ochi băieții 
Și rîdeau de mine, ca nebuni.

In odaia de cămin, în noapte,
Tresăream din somn, adăugind, 
începînd din nou, ștergînd, cu șoapte, 
Pe hîrtia cererii —■ în gînd.

★
Astăzi încă nu slujesc partidul 
Cît un lucrător muncind la strung. 
Gîndul ăsta arde ca acidul;
Dar învăț și năzui să ajung.

Ar înainta și fără mine 
Marele-edificiu comunist.
Asta-i pe de-o parte foarte bine, 
Pe de altă parte-j foarte trist.

N-am 0 fire de erou din basme, 
Sînt atita: un băiat sfios.
Dar m-ar pierde una doar, din cazne : 
Sentimentul celui do prisos.

a Desnădejdea doar atunci, odată, 
() M-ar cerca, sfișietor, cumplit, 
(? Pîn-aș arunca la cîini, în zloată, 
K Inima în care-a găzduit.

Eu iubesc partidul și printr-însul 
Tot ce este, tot ce încă nu-i, 
Munca-n fabrici și recoltei strînsul. 
Cărțile și cìntecele lui ;

Dacă însă viața-mi nu-s în stare 
Nici să mi-o imaginez măcar
Fără dînsul — ca și fără soare — 
Vreau să-i fiu și eu lui necesar I

• Și in ceasu-acest al tinereții 
Eu cutez să spun că-ncep să-i fiu I 
Și-acesta mi-este scopul vieții: 
Necesar cu totul să-i deviu !

★
Să se îndoiască orișicine 
De știința și talentpl meu,
Și de tot ce eu socot că-i bine, 
Și de tot ce eu socot că-i rău.

Pună la-ndoială fiecare
Vers al meu — pe drept sau pe nedrept. 
Numai de iubirea mea cea mare 
Să se-ndoiască n-are drept!

Singur cel ce mi-a primit iubirea 
Poate să mă-ntrebe; însă știu, 
El a înțeles de mult menirea 
Versului cu care-n față-i viu.

Nu-i pentru aplauze anume, 
Nici cu vorbe goale să-l înșel 
Ci ca înc-un tînăr de pe lume 
Să-ntocmească-o cerere la fel.

Este o vorbă : „Cînd nu poate 
mușca, latră“. Ne-am adus a- 
minte de această zicătoare citind 
unele ziare occidentale ai căror 
colaboratori, reduși la neputință 
de însăși faptele, nu au găsit alt
ceva de făcut decît să împrăștie 
venin cu un năduf greu de ca
muflat. Ce s-a întîmplat ? După 
cum se știe, nu de mult i-a lost 
decernat scriitorului progresist 
islandez Halldor Laxness pre
miul Nobel pentru literatură pe 
anul 1955. Cum și-ar justifica 
salariile pe care le primesc de 
la patronii lor redactorii presei 
reacționare dacă ar tăcea atunci 
cînd se acordă această distinc
ție unui luptător pentru pace 
și progres, unui scriitor care 
protestează. împotriva bazelor 
americane din Islanda, uhuk 
membru al Consiliului Mon
dial al Păcii? Iată de ce domni 
ca aceia de la „l’Express", „Le 
Figaro littéraire“ sau alte ziare 
burgheze din apus n-au tăcut. 
Dar premiul a fost decernat și 
nu mai poate fi luat înapoi. 
Prețioșii „amatori de literatură 
pură" nu mai pot face nimic 
pentru aceasta, sînt, cum s-ar 
zice, legați la mîini. Nu le-a 
rămas decît să facă gălăgie. Și. 
o fac cu un zel demn de o 
cauză mai bună.

Ziarele reacționare au ajuns 
să atace printre rînduri pînă 
și Academia Suedeză care, a- 
cordînd aceste premii, n-a ex
celat niciodată în simpatii pro
gresiste. Buni diplomați, domnii 
de la cotidianul francez „l’Ex- 
press“ o iau pe departe. întîi 
insinuează că Academia Sue
deză manifestă un patriotism 
local, acordînd cu prioritate 
premiul scriitorilor - din țările 
nordice. Nu cumva acesta a de
venit dintr-un premiu internațio
nal, unul regional? întreabă cu 
falsă candoare autorul articolu
lui aruneînd apoi în fața juriu
lui ce a dat premiu! acuza
ția că a făcut o alegere „diri
jată“. Ne permitem să credem 
că ceea ce i-a supărat pe acești 
domni nu e faptul că alegerea a 
fost dirijată, ci, tocmai că n-a 
mai fost „dirijată“ ca pînă a- 
cum, premiul iiind acordat de 
data asta unui cunoscut mili
tant pentru pace.

PUTEREA SENTIMENTELOR
Cred că puțini au fost cei care, urmărind 

pe scenă povestea soților Markov, „Povestea 
unei iubiri“, să nu-și fi pus întrebări lega
te de propriile probleme de familie, de po
ziția pe care o au față de căsătorie și dra
goste. Și aceasta pentru că, prin conflictul 
ei, piesa ridică aspecte de viață care fră- 
mîntă numeroși oameni tineri și maturi.

Scriitorul sovietic K. Simonov a închinat 
în poeziile sale imnuri emoționante dragos
tei adevărate, puternice, care triumfă în 
ciuda greutăților, și-a arătat dezaprobarea 
față de toți acei care terfelesc acest înălță
tor sentiment al omului, mînjindu-1 cu noroi. 
Tn piesa „Povestea unei iubiri“ scriitorul reia 
aceste probleme cu acea înflăcărare carac
teristică întregii sale opere.

Felul în care trăiesc oamenii, dragostea 
și pasiunile, căsătoria lor, durerile și bucu- 
riile care se nasc în sufletul fiecăruia nu ne 
pot fi străine, ele nu ne lasă indiferenți; ele 
sînt probleme ale întregii noastre societăți. 
Acesta este motto-ul nescris al piesei lui Si
monov. Pornind de la această idee, deosebit 
de prețioasă, dramaturgul a dezvăluit în fața 
noastră, ca un profund cercetător al sufletu
lui omenesc, impasul greu prin care trece 
o familie de oameni sovietici, care, după 
ani de căsătorie, își dau seama că nu măi 
au Ce-și spune unul altuia, că între ei s-a 
ivit, aproape pe nesimțite, o prăpastie peste 
care nu văd ia un moment dat cum să trea
că. Se vor despărți soții Markov ? Dragos
tea lor din primii ani ai căsătoriei a fost 
numai un miraj, o pasiune trecătoare, sau 
poate moartea copilului a adus acest gol, 
s-ar zice ireparabil ?

Acestea sînt întrebări firești pe care spec
tatorul și le pune după ce a urmărit primul 
act al piesei. Și ele îl duc, odată cu dezvol
tarea conflictului, către miezul unei idei esen
țiale exprimate artistic de Simonov: nu este 
suficient numai să iubești un om, să-l 
respecți, să-l stimezi, ci e necesar ca prin 
comportarea de fiecare zi, să-l faci fericit.

Dezvăluirea acestei idei fundamentale, fără 
a reduce însă întreaga complexitate a pro
blematicei piesei, redarea celor mai subtile 
nuanțe ale subțextului ce se degajă din fră
mântările adînc omenești ale familiei Mar
kov, din rătăcirile și regăsirile eroilor. — 
toate acestea au stat la baza reușitei puneri 
în scenă la Teatrul de Stat din Pitești a 
„Povestei unei iubiri“.

Iată-I pe Alexei Stepanovici Markov (Gh. 
Leahu) absorbit parcă cu totul de lectură. 
Răspunde sec, rece la întrebările soției sale. 
Fața i se crispează, maxilarele se încleștea
ză, atunci cînd Katia privește cu bucurie flo
rile trimise de Andrei Vaganov, un vechi cu- 
noccut al familiei și nemîngîiat adorator al 
Katiei. Vocea lui Alexei nu trădează însă 
nici indignare, nici enervare; cu același im
perturbabil calm, cu o ușoară nuanță de iro
nie răspunde întrebărilor, căutărilor soției 
sale. De ce se poartă astfel Alexei Markov? 
Este el într-adevăr un om fără suflet, un po
sac incurabil, lipsit de sensibilitate ? Nu. 
Și răspunsul acesta este confirmat pe deplin 
de felul cald, prietenos, cu. care-1 primește pe 
Golub, bunul și vechiul său prieten, părintele 
sau adoptiv, sosit de curînd la Moscova. 
Atunci ce-1 face pe Alexei să se poarte ast
fel cu soția sa ? Mîndria, orgoliul. El crede 
că soția sa nu-1 mai iubește, pretențiile ei i 
se par absurde... „De ce sînt tăcut ? De ce 
nu-s atent ? De ce nu-i spun că am nevoie 
de ea, că o iubesc ? Ea vrea să-i amintesc 
zilnic de asta și eu nu știu s-o fac. I-am 
spus odată pentru totdeauna. Să țină minte!“ 
Și de aci toată crisparea și închistarea lui 
față de tovarășa-i de viață și totala lui lip
să de preocupare pentru tot ce face ea, pen
tru ce gîndește. Cu tot calmul pe care-1 afi
șează Alexei, jocul actorului sugerează cu 
finețe cît îl irită de fapt pe Markov vizitele 
repetate ale lui Vaganov; iar în ciuda de
clarației sale formale că nu-și mai iubește 
soția, simți din vibrația lăuntrică a interpre
tului cît de apropiată și de dragă-i este. Ci
nismul pe care-1 etalează Alexei, atunci cînd

— „Povestea unei iubiri“ 
de K. Simonov pe scena Teatrului 

ae Stat din Pitești —

Katia îi spune că-1 va părăsi, că-1 urăște 
chiar, păstrează amprenta unei puternice du
reri interioare, pe care se străduiește s-o as
cundă în sufletul lui. De altfel nu numai pri
mul act; ci întreg spectacolul prilejuiește ta
lentatului actor Gh. Leahii o creație remar
cabilă.

Există în interpretarea actorului atîta □- 
menesc, atîta căldură, mai ales în final, că
ința sinceră cînd își dă seama cît de mult 
a greșit față de soția sa, incit îl tulbură 
proîund pe spectator. Scena din spitalul de 
campanie, din spatele frontului, căutările lui, 
și apoi scena finală cînd îi spune soției sale 
„Și tu să nu-mi duci dorul... Ba mint. Să-mi 
duci dorul. Să-mi duci tare dorul. Ai auzit“... 
capătă în vocea actorului, în expresia feței 
luminoase, în mișcările lui de o anume stîn- 
găcie și timiditate fermecătoare, vibrația' 
autentică a îndrăgostitului, Care a regăsit 
căldura dragostei de odinioară.

In fond Alexei este un om bun, modest, 
care își iubește cu pasiune meseria de con
structor, căruia îi place să lucreze mult, gă
sind desfătare în această muncă absorbitoa
re. El a uitat însă că are alături o femeie 
inteligentă și capabilă, pasionată pentru stu
diile sale în domeniul literaturii. I-a impus 
tacit numai viața lui, neglijînd preocupările, 
năzuințele Rației. Și oricît de mult ți-ai iubi 
soțul, oricît d'e mult i-ai aprecia preocupă
rile, este totuși cu neputință să trăiești o via
ță întreagă fără a avea propriile tale pre
ocupări, să te mulțumească numai proble
mele lui de muncă.

Așa ajung soții Markov la falsa conclu
zie că nu se mai iubesc. Iar Katia (rol in
terpretat cu sobrietate de Maria Magda) în
cearcă deziluzia că n-a găsit în soțul ei un 
prieten, un tovarăș care s-o ajute, năzuind 
alături de ea, împărtășind strădaniile și cău
tările ei.

Dacă temperamentul și mîndria Katiei sînt 
redate de interpretă, este supărătoare însă 
stridența dicției, care dă o notă artificială, 
stînjenitoare, apariției în scenă a soției lui 
Alexei Markov.

Poate Kati3 l-ar fi părăsit într-adevăr pe 
Alexei, poate situația căsniciei lor pe cale 
de destrămare ar fi fost ireparabilă, dacă ea 
nu ar fi continuat să-l iubească, dacă nu 
și-ar fi dat seama de înaltele lui calități 
morale. Cu toate că s-au despărțit supărați 
atunci cînd el a plecat pe front în Mongo 
lia, Katia a hotărît ca mai întîi să se liniș
tească sufletește, să-l uite pe Alexei și atunci 
numai, dacă îl va iubi pe insistentul An
drei Vaganov să se căsătorească cu el.

Din atitudinea lui Vaganov față de fami
lia Markov, din încercările sale de a da un 
anume curs relațiilor lui cu Katia decurge o 
a doua idee capitală a piesei : nu ai drep
tul, oricît de mult ai iubi pe cineva, să-ți 
terfelești cinstea și onoarea, să calci în pi
cioare morala oamenilor sovietici. Andrei Va
ganov (Corado Negreanu) este fără îndoia 
Iă un om capabil, director al unui institut, 
doctor în științe tehnice. Sentimentele lui 
pentru Katia sînt vechi. Dar a ascunde scri
soarea unui ostaș de pe front adresată femeii 
care i-a fost soție, a încerca în fel și chip 
să împiedici reîntîlnirea celor doi, trecînd cu 
brutalitate peste amintirile care-i leagă, este 
un fel nedemn, netovărășesc de a proceda. 
Corado Negreanu a creat interesant chipul 
lui Andrei Vaganov. Ceea ce i se poate repro
șa este faptul că Andrei este prezentat oare
cum liniar, că interpretarea lui nu nuanțează 
suficient manifestările lui Vaganov, nici a- 
tunci cînd încearcă sincer s-o facă fericită 
pe Katia și încă nici atunci cînd, dintr-un im
puls meschin, egoist, uzează de mijloace jos
nice pentru a se căsători cu ea. Andrei Va
ganov- este realizat în scenă pe o singură 
coordonată — antipatic și uscat — ceea ce 
evident, nu poate justifica pe deplin de ce

ADEVARATE
Katia s-a încrezut la, un moment dat în el, 
ba chiar a socotit că-1 iubește.

Cu atît este mai puternică revelația Ka
tiei care a început să-1 cunoască pe Andrei 
într-o nouă lumină, cînd întoreîndu-se pen
tru cîteva ore acasă, soțul ei se vădește 
a fi complect altul. Dragostea a fost mai 
puternică decît mîndria și orgoliul lui Alexei, 
decît jignirea și suferința Katiei. Cei doi soți 
au regăsit — în cîteva ore — întreaga căl
dură și frumusețe a dragostei din tinerețe. 
Nici Andre’î Vaganov și nimeni altul nu-i va 
putea despărți; dragostea lor adevărată, 
mare, a învins neînțelegerile din ultimii ani.

Contribuții de preț în spectacol au adus 
Dem. Psatta (Golub), înțelept sfătuitor al 
familiei Markov precum și M. Alexandrescu 
în rolul entuziastului și irmosului reporter.

Regizorul Ianis Veakis a realizat specta
colul cu multă finețe și discreție. Momente
le de încordare sufletească ale personajelor, 
de ciocnire subterană, dincolo de replici, au 
căpătat o semnificație adîncă. Ar fi suficient 
să amintim scena în care Katia îi. invită 
pe Alexei, Golub și Andrei Să bea o cafea 
pentru a destrăma într-un fel situația stîn
jenitoare creată. înțelegi, dincolo de tăcerea 
eroilor, cît de apăsătoare, cît de nedorite sînt 
neînțelegerile din familia Markov, semnele 
unei destrămări a acestei căsnicii. Iar fina
lul, cînd regăsindu-se, cei doi soți fac să re
învie flacăra puternică a dragostei lor, 
a căpătat în viziunea regizorală a spectaco
lului de la Pitești forța unui mesaj optimist, 
emoționant, spre împlinirea dragostei, spre 
triumful fericirii omului.

ADA SIMIONESCU

Intr-adevăr secretarul Acade
miei Suedeze a fost nevoit să 
transmită în lumea întreagă prin 
radio elogiul tradițional al unui 
om care are convingeri progre
siste, elogiul unui soldat al pă
cii, unui mare prieten la Uniu
nii Sovietice, președintele asocia, 
ției „Islanda-U.R.S.S.".

O altă gazetă de aceeași tea 
pă își împlinește chemarea „sa
cră” împroșcînd cu noroi. I-ar 
fi peste putință să conteste va
loarea literară a lui Laxness. 
A găsit atunci altceva. Și-au 
frămîntat ce și-au frămîntat 
presupușii creieri estetiî aces
tui distins jurnal și, crezînd 
probabil că au găsit mijlocul 
de a arunca o lumină falsă asu
pra personalității lui Laxness, 
au scornit nici mai mult nici 
mai puțin cum că acesta s-ar 
purta urît cu familia și că își 
baie cîinele 1

Este cel puțin caraghios să-i 
vezi pe apologeții iresponsabi
lității sociale a artei, ai litera
turii aflate deasupra politicii și 
moralei, pozînd în puritane fete 
bàtrîne !

Nu ne miră că presa reac
ționară n-a văzut cu ochi 
buni această premiere. Injuriile 
ei fac cinste fiului harnicului 
popor islandez — Halldor Lax
ness. Ar trebui să fim cît se 
poate de naivi pentru a crede 
că reacționarii n-ar insulta pé 
un om care a scris un roman 
ca „Baza atomică“ demascînd 
pe politicienii trădători ce-și 
vînd țara imperialiștilor ame
ricani, în aceeași clipă în care 
jură în fața poporului că vor 
păstra independența patriei. 
Cum o să-l laude presa trustu
rilor pe un scriitor ai cărui eroi 
recunosc că : „Capitalismul nu 
mai poate fi nici salvat nici 
măcar reparat. Chiar ajutorul 
pentru săraci acordat de Ame
rica nu mai poate să facă ni
mic... înțelegi, sper că lumea in 
care trăiesc este condamnată 
și că sentința este fără apel“, 

ai cărui eroi arată că singura 
salvare a omenirii de sub jugul 
exploatării este pășirea pe dru
mul deschis de Marea Revolu
ție din Octombrie.

Ca să merite recunoștința 
reacțiunii, Halldor Laxness 

@ n-ar fi trebuit să 
publice „Calea spre 
Răsărit" și „Poves
te rusească“ în care 
popularizează ma
rile realizări ale 
Uniunii Sovietice. 
Dar el le a publi
cat. Faptul că 
Laxness — î: frîn- 
gînd un candidat 
ca pcetul ermetic 
francez Alexis Lé
ger, susținător al 
politicii trădătoare 
muencheneze, a ob. 
ținut premiul Nobel 
nu mult după ce a 
primit Premiul In
ternațional al Pă
cii, dovedește că se 
apropie cu repezi
ciune vremurile 
cînd va triumfa 
în toată lumea con- 
cepția după care un 
scriitor este cu ade
vărat mare numai 
atunci cînd se pune 
în slujba unor idea
luri înalte. Și, cînd 
este vorba de idea
luri atît de înalte, 
nici toți gazetarii 
vînduți din lume 
nu-s deajuns pen
tru a umbri meri
tele purtătorilor a- 
cestora.
B. DUMITRESCU

I N TRIEST
— Povestire —

Ce-i drept, în viața mea, am rîs destule ori. Cu sau 
fără pricină. Așa m-am pomenit. Tata-mi spunea, citeo? 
dată, că-i semăn:

— Să știi de la mine, măi băiete, că cel mai rău lucru 
In lumea asta-i să nu te poți bucura. Cînd am făcut arma
ta am fost ordonanță la un colonel. Niciodată nu l-am 
văzut rîzînd. Ca o buhă umbla, într-una încruntat, de 
gîndeai că-i ninge și-i plouă mereu. N-aș fi vrut să fiu 
în locul lui să-mi fi dat toată Nlrba de pomană.

Om fălos, bătrinul, fie iertat. Vedeți, Ganea, bătrinul 
nu s-ar fi dat pe-un colonel austriac. Mai că-mi venea 
să-l cred. Azi, ce să zic, se plătește să schimbi, să zi
cem cu Mărian, măcar că nu-i colonel. Așa-i? Ce rideți? 
Intreba(i-l pe el. De cîte ori nu-mi zice, cînd îi supărat:

— Dumitale, bade Ganea, ți-i ușor. Pune-te-n locul 
meu.

— Fătul meu, îi zic. Azi aș Schimba mai degrabă anii 
mei cu ai tăi, că mult nu mai am.

Ce-ar mai fi plătit viața asta a noastră dacă din cînd 
in cînd nu ne-am fi bucurat și noi de cîte ceva ?.

Voi mă cunoașteți, de-acuma. Is bătrîn. Ani făcut răz
boiul din 18 cu feciorul meu — apoi n-am mai făcut 
nici io, nici feciorul.

Vă uitați la mine și, ca totdeauna, vă strălucesc ochii. 
V-așteptați să vă veselesc și-mi place și mie asta, îmi 
crește inima cînd vă* văd bucurîndu-vă. Nici voi n-ați 
schimba cu-n colonel ca al tălînelui meu, fie iertat.

Cum zic, căutăm și-n bune și-n rele prilej de cîte-un 
pic de veselie. Umblam Intr-aia să nu-l uit pe bătrîn. 
Ctteodată se-ntimplă să rîd și cînd s-ar fi căzut ca mai 
curînd să fac altceva...

Nevasta-mi dăruia in fiecare an cîte-un plod. Se ni
mereau și cîte doi dc-odată. Mai pierea cîte unul. Femeia 
mea nu mai găta cu bocitul. O ogoiam lăudîndu-i bună
tatea lui dumnezeu:

— Vezi, drăguța de el, cum se gîndește de bine, Ne dă 
și-apoi se răzgîndește. Prea i-i greu lui Ganea. Hai, 
Petre, să-l ușurăm și să i-l creștem noi pe ăsta.

Ori cînd l-au luat pe Dumitru în război, i-am trimis 
vorbă :

— Are și stătu grijă. Nu-l lasă să moară acasă, de 
foame. Tu-n loc s-aduci mulțumită...

...Dar bucurii, așa, mai mari, am avut în viața mea 
două. Vi le-oi spune, numaidectt. Dacă aduceți cîteva 
coșărci cu cucuruz că iar se mînie Mărian, ca președinte 
ce-i ș-apoi chiar nu mai schimb cu el.

...Era în 1918, primăvara, de patru ani despărțit de sa
tul. nostru. Poate ca să nu-i bat capul haptmanu'Ui cu 
concedii, s-au gîndit să mă trimită departe de casă-întîi 
în Gaiiția și, pentru că nu li s-o-mpărut, drept în Italia, 
lingă Triest. Intre mine și casă s-a așezat, cum vedeți un 
drum, nu glumă. Mă înttlneam des cu oameni de pe la 
noi, din Ardeal, și tot aflam prilej de bucurie.

într-o zi, numai ce mă cheamă haptmanul companiei 
la el:

— Mă. Petre, zice el, ia-n du-te tu pînă la Triest și 
adă de-acolo niște țevi.

Dacă-i numai pînă la Triest nu-i bai, să nu fie mai 
departe. îmi pune în mină o hîrtie cu peceți. înham doi 
cai la furgon și mă duc. Am mai fost și știam unde dau 
de armurier.

Se nimerise chiar stmbăta paștilor. Verdeață multă a- 
colo-n Italia, drumul furnica de tunuri, de căruțe, de cai 
și oameni. Abia te puteai strecura.. Zbieram unul la altul 
tn cită nemțească învățasem, ca pînă la urmă să ne în
țelegem în romînește sau ungurește. Hei, erau mulți ar
deleni acolo.

Ajung. Trag tn curtea largă să-ncapă-n ea un sat și 
mă prezint plutonierului.

— Her feldvebel, her haptman, așa și pe dincolo.
— Așteaptă!
Scurt.. Nemțește. Mă duc la cai, desham, le pun fin di

nainte și-ncep să mă uit împrejur. Era o hărmălaie de 
să-ți astupi urechile. Văd că unii, dintre cei care așteptau 
ca și mine, mâncau. Pe mine mă apucase un fel de sfîr- 
șeală, de foame. Văd pe alții că ies pe-o ușiță de fier 
de sub treptele armurărici, cu cîte-o gamelă în dreapta 
și-o jumătate de pită, comis cum i se zice, subsoară. 
Mă-nghesui și capăt.

Nu peste multă vreme stăm tn furgon. Mi-am scos 
casca și-am potrivit-o pe scindură lingă mine. Am dumi
cat comisul in zamă și eram gata să-mbuc.

Chiar atunci, pe poartă, își făcea drum un tun, tras de 
doi cai roibi. Mă uit mai bine și-am văzut că un cal era 
iapă. Na, ce te-ai apucat să rîzi ? Ce-i de mirare că un 
cal poate fi iapă? M-am uitat și-am văzut. Tu, ca grăj- 
dar, te pomenești că le deosebești după urechi.

îi aducea de căpăstru un soldat tinerel.
Iapa avea o dungă îngustă, albă sură, ce-i tăia frun

tea în două și pe spinare i se vedea urma unei rosături 
de ham. Se vede c-a umblat cu hamuri ca pe la noi, vre
odată, mi-am zis. Doar n-o fi...

Cînd văd că se zmucește și-ncepe să necheze ascuțit. 
Ea era.

Am strigat.

— Liza! Tu, Liza! Leneșo !
Cită omenire, se nimerise in ogradă, toată s-a oprit și 

s-a-ntors cu capul spre mine. A ieșit în ușă și bucătarul. 
S-aU arătat capete în ferestre.

Am alergat spre Liza, apoi nu știu cum m-am răzgin- 
dit pe loc. M-am răsucit cît ai clipi și-am înhățat game
la cu fiertură și cu. comisul mărunțit tn ea și fuga la 
iapă.

Nu era nevoie, Liza era lingă mine, cu vecinul ei de 
ham, cu tun cu tot și cu soldatul după el.

Necheza, acum încetișor, aproape grăind cumva. O au
zeam pentru că se făcuse o liniște în jur, ca-n biserică.

Mă bucuram. Ce puțin îi trebuie unui om ! Mă veseleam 
ca un copil și-i îndesam gamela cu zamă dinainte.

— Hai, Liza, obraznico t Lasă mîneca I Nu-i nici a 
mea, nici a ta, proasto! I-a statului! Stai, tu copilă! Nu 
te-nipinge că nu mergem acasă! îi prea departe! în lo
cul tău am un bilet ! Buciiră-te, nespălato ! Pe unde umbli 
horaița de patru ani, așa ?

îi vedeam ca prin ceață pe ceilalți. Nu rîdea nici unul. 
V-am spus că erau 'mulți de pe la noi pe-acolo ! Nu se 
bucurau ei ca mine. îi spun soldatului, care sta și el ca 
zugrăvit

— Măi băiete, s-ai grijă de iapă !
— Lasă, bade, că am. lo-s din Aței... a lui Cubic.
— Bată-te să te bată... așa, așa... mă Liza... patru ani 

ha, ha, vai de mama noastră. Ce bucurie ! Iacă nu ne-am 
mai dondănit de patru ani.

M-au înconjurat fărtații. Se pornise o ciorovăială ca-n 
adunarea noastră de femei. Unul se mira.

— Asta-i încă una ! Să-și găsească omul iapa în Italia.
— Cum s-o nimerit. De unde ești dumneata ? mă-ntre- 

bă un negricios.
— Măi, fraților, l-aud pe altul, este — aici un spital 

plin cu oameni de pe la noi.
— Hai frate, că mă duc și io.
— Bade, trebuie să mă duc înapoi cu iapa, mă trage 

de mînecă tinerelul.
— Du-o, fătul meu, și vezi să fie bine. N-o sili prea 

tare la drum...
— Lasă...
Așa, măi feciori, mă despart de iapă.
Mi-aduc aminte de spital. Ce-ar fi să mă duc și pe- 

acolo. Soarele scăpătase. Trag furgonul la margine, le mal 
pun cailor niște fin și-o iau pe-o uliță cu alții Idolaltă.

Nimerim spitalul. Se ridica la marginea orașului. Pu
teai să te pierzi în cîte-un salon. Paturi peste tot, și-ncă 
unul peste altul. Mă feream cu greu. Gemea spitalul de 
răniți, și gemeau răniții de dureri. Dar gălăgie prea mare 
nu era. Se vede că se-nvățaseră să geamă cătinel, băie
ții. Mi se făcuse nu știu cum, frig, și cineva parcă mă 
strîngea de gît. Ce să-i faci? Inima. Să vezi dinaintea 
ta alita amar de om schilodit, care fără mină, care olog, 
care orb, toți legați, toți arși și fripți. Nu-mi venea, la 
îndemină. Mai tare mă dureau cei care nu mai puteau 
geme de durere. Nu-ndrăzneam să-l întreb pe. niciunul. 
Mă gtndeam : geaba. Ganea, nici tătăne-tău n-ar mai zice 
că aici s-ar mai putea afla un firicel, cit de mic, de 
bucurie.

Văd lingă perete intr-un pat, un om înfășurat, de sus 
pînă jos, în tifon Obrazul, cît i se vedea era supt, fără 
un pic de singe și ochii duși in fundul capului. Nu ge
mea. Trupul îi era umflat ca un cimpoi. Degetele mi s-au 
zgîrcit cînd am cunoscut că omului îi lipsea un picior, 
retezat din coapsă.

Și îl văd că-și ridică abia-abia un deget și mă cheamă 
la el. N-avea putere să vorbească.

Mă apropii de el. Cu un glas tremurat, slab ca o pă
rere, mă-ntreabă :

— Nu mă cunoști ?
— De unde ești, omule? — îl întreb.
îi (îșniră lacrimi din ochi:
—- Chiar nu mă cunoști?
Cu măre părere de rău, dau din umeri.
— Tată, nu mă mai cunoști?
Nici acum nu știu cum m-am grămădit, jos, lingă pat 

și cum i-am apucat mîmile.
Era feciorul meu, cel mai mare, Dumitru.
Ia așa l-am găsit. Și-n timp ce el plîngea io tăceam 

și mă gindeam. Tot a avut dreptate tata. Poți să te 
bucuri și cînd crapă inima-n tine. Altul s-ar fi prăpădit 
găsindu-și feciorul după trei operații, cu sînge otrăvit, 
umflat ca un cirnpoiu, fără un picior, zdrențuit de schije 
Ar fi zis că-i gata, că-i pe jumătate mort.

— Nu-l chiar așa. îmi ziceam atunci, se cheamă că-i 
pe jumătate viu încă și poate c-a scăpa, a mai avea 
zile, a trăi ca toți oamenii, în sat la el. Și-a apuca, 
poate, alte bucurii, nu de-astea ca mine...

Cînd am ieșit din spital, după miezul nopții clopo
tele din Triest trăgeau de înviere. O să le spun, băieți
lor, mi-am spus, de ce bucurii m-am învrednicit.

— Da ce-i, ce s-a-nttmplat acum? mă faceți să-mi pară 
rău că v-am spus. Și ce dacă iapa nu s-o mat înturnat? 
Dumitru-i aici printre voi și-i bucuros c-o ajuns ziua 
de azi, cînd voi îl întrebați pe Ganea cum o trăit, la așa, 
cu bucurii, vezi, da, cu bucurii, ca astea...

— Na, asta-i acum, de ce nu rideți?

Se dezvoltă arta în toate colțurile țării
Pe marginea expoziției de artă plastică a regiunii Stalin

în vechea clădire, ridicată 
cu secole în urmă, a Muzeu
lui de artă din Orașul 
Stalin, s-a deschis de cu- 
rlnd. într-un cadru sărbăto
resc, expoziția regională de 
artă plastică. Pentru prima 
dată în acest oraș, într-o 
asemenea expoziție sînt gru 
păți un număr impresionant 
de artiști din Orașul Stalin 
și Sibiu, aproape optzeci, cu 
aproape patru Sute de lucrări 
— picturi, sculpturi și lucrări 
de grafică, cifre ce dublează 
pe acelea din ultimii ani.

îmbucurător insă nu este 
atît numărul artiștilor expo
zanți, cît valoarea artistică 
a operelor lor, mărturie a 
dezvoltării condițiilor priel
nice creației in oricare colț 
al țării noastre.

Privind tablourile expuse, 
ai sentimentul înfloririi ve
chilor tradiții artistice ale 
acestor două orașe care-ți 
amintesc de creațiile realiste 
ale unor artiști din trecut ca 
Lecca, Mișu Popp sau Fritz 
Schulerus, autorul cunoscu
tului tablou „Reforma“ ce zu
grăvește un moment istoric 
important din viața vechiu
lui oraș Brașov în care un 
loc de frunte l-a avut Honte- 
rus. Ca și înaintașii lor, ar
tiștii expozanți mărturisesc 
în operele lor specificul locu
rilor în care trăiesc și lu
crează, zugrăvind, din ce în 
ce mai profund, ceea ce este 
esențial și tipic în viața oa
menilor și îndeosebi a peisa
jului.

Faptul că pe artiști nu-i 
interesează efectul formal al 
operei, ci semnificația ei. re
darea nuanțelor celor mat 
sensibile, a trăsăturilor celor 
mai esențiale ce caracteri

zează un om, un aspect de 
muncă, o scenă de familie, 
un peisaj, mărturisește creș
terea considerabilă a nivelu
lui lor artistic.

Trebuie să arătăm ca un 
succes al expoziției existența 
unor compoziții cu mai mul
te personaje și îndeosebi a 
tablourilor de gen. O să ne 
oprim la două din ele care 
se pare că ridică anumite 
probleme, care chiar dacă nu 
sînt dominante în expoziție, 
merită totuși toată atenția. F. 
vorba de o anumită inegali
tate în realizarea lor. Blă- 
nuță Zina Etschberger, în 
compoziția „Primul pătrar“, 
a găsit o imagine sugestivă 
și emoționantă. Ea a înțeles 
just caracterizarea celor trei 
personaje zugrăvite, stările 
lor sufletești reflectate în 
atitudini și gesturi grăitoare. 
Micul școlar se simte în
curcat, ascunzînd la spate 
carnetul cu notele școlare ce

BIANCA PODEA
— Portret —

nu-l mulțumesc. Mama și 
sora mai mare, în așteptarea 
carnetului, manifestă o bu
nătate severă totuși. Subiec
tul este veridic, dar emoția 
artistică pe care trebuie s-o 
dea acest tgblou este fă- 
rîmițată de maniera cu care 
este pictat, de lipsa de stră
lucire și acurateță a culo
rilor. Spre deosebire de acest 
tablou, lucrarea pictorului 
Bdmches Friderich, „Copii 
juclnd“, excelează prin ca
lități de meșteșug, dar aici 
subiectul este mai mult un 
pretext. Aceeași interpre
tare de suprafață la acest 
artist talentat se vede 
chiar și acolo unde-și pune 
probleme mai profunde, ca 
în tabloul „Iobagii“. Ta
bloul, interesant prin tema 
și compoziția sa, suferă din 
pricina neînțelegerii structurii 
morale a iobagului, de om 
oprimat dar revoltat, precum 
și de existența unor accente 
de lumină și culoare formale, 
artificiale. Bdmches, ai cărui 
pași înainte sînt de necon
testat, se dovedește un exce
lent portretist în „Copilul 
meu“ — figură tipică pentru 
virsta ștrengăriilor, cu scli
piri inteligente în privire, 
avid să cunoască totul tn 
jur, cu un aer puțin obraz
nic — și în „Om bătrîn“.

Spre deosebire de pictorii 
din Orașul Stalin. pictorii 
sibieni au prezentat mai 
multe lucrări tematice, atit 
compoziții, cît și portrete 
sau peisaje. Aceasta este și 
o dovadă a faptului că viața 
de colectiv a cenaclului din 
Sibiu este mai strînsă, mat 
organizată, mai eficace. Fap
tul că majoritatea artiștilor 
au zugrăvit peisajul local,

trecutul istoric, aspecte din 
munca constructivă a oame
nilor din această regiune, 
scene de gen și portrete va
riate, dovedește contactul 
mai strîns al artiștilor cu 
viața. Astfel, alături de sce
ne reprezentînd exploatarea 
forestieră de la Dudaș (Flo- 
rescu Gabriela, Blănuță Zi
na) sau scena din uzinele de 
tractoare (Hiibner Carol) în- 
tîlnim imagini din trecutul 
istoric înfățișînd momente 
din lupta poporului împotriva 
exploatatorilor („Execuția 
partizanilor din Maramureș“ 
de Boroș Layos) sau tablouri 
ce zugrăvesc lupta de azi a 
poporului nostru pentru pace 
(„Cîntecul păcii" de Porsche 
Silvia).

Portrete diferite înfățișînd 
muncitori, țărani, studenți 
precum și peisajele ce aduc 
în expoziție natura variată și 
plină de poezie a Sibiului și 
a împrejurimilor orașului 
Stalin (Koller Gustav, Ma- 
zanek, Hans Herman, Men- 
schendorfer Harold, Tarasov, 
Schun, Porsche Silvia, Schu
lerus Trude) întregesc mul
titudinea subiectelor care au 
inspirat pe artiști.

Trebuie să relevăm efortu
rile creatoare deosebite ale 
unor artiști și. rezultatele ob
ținute pe linia făuririi unor 
opere originale, personale, 
emoționante, care dovedesc 
înțelegerea justă a temei în
fățișate, transmit pasiunea 
artistului. „Concursul hipic" 
de Arz Helmuth, „Studiu 
pentru compoziție" de Sim- 
tion Marianne, acuarelele lui 
Gustav Koller, desenele în 
cărbune ale lui Nemeș An
drei și Podea Bianca, florile 
Zinei Blănuță sau peisajele

MARIANNE SIMT1ON — Studiu pentru compoziție.

pictate de Gabriela Florescu, 
Porsche Silvia, Hans Her
man, Adam Albert, sini lu
crări ce se ridică la valoarea 
unor opere incontestabile fă- 
cînd să crească prestigiul a- 
cestei expoziții. Despre ase
menea lucrări se poate măr
turisi că iți stăruie multă 
vreme în minte.

Și creațiile artiștilor de 
aici dovedesc continua dez
voltare a artei noastre, a sti
lurilor cît mai variate și per
sonale, a îmbogățirii tema
ticii, a cuprinderii pe o scară

tot mai largă a realităților 
din patria noastră. Ele de
monstrează Că diferențele 
existente în trecut intre Ca
pitală și orașele din regiuni, 
în ceea ce privește nivelul 
creației artistice, astăzi au 
dispărut, că artiștii, din ori
care colț al țării ar fj, îm
preună cu cei din Bucurr ti. 
alcătuiesc un mănunchi unic 
al creatorilor de frumos, ca- 
re-și închină forțele lor zu
grăvirii vieții poporului, pen
tru popor.

M. DEAC
„Scìntela tineretului"
Pag. 2-a 3 decembrie 1955



Din realizările sfaturilor populare

înflorește Valea Jiului

un
764
470 
iar 
lu- 
De
tu

Față de ritmul dezvoltării continue a in
dustriei carbonifere, Sfatul popular al raio
nului Petroșani, sub îndrumarea comitetului 
raional de partid, a trecut să rezolve rînd pe 
TÎnd problemele pe care le ridica această 
dezvoltare.

In scopul satisfacerii nevoilor de spațiu 
locativ, pînă în toamna acestui an au fost 
construite în Valea Jiului și date în folo
sință un număr de 2165 apartamente în 
blocuri muncitorești Aceste blocuri repre
zintă construcții arhitectonice moderne, do
tate cu instalații care oferă confortul ne
cesar. Ele au fost construite după un plan 
de sistematizare, de nerspectivă. Astfel, cons
trucțiile noi de cartiere, în care se împletesc 
armonios ordinea și bunul gust, au luat lo
cul dezvoltării urbane confuze și anarhice, 
proprie orașelor sub vechea orînduire. Ca 
urmare a preocupării pentru satisfacerea ne
voilor de viață ale minerilor, numai 
în anul 1955 au fost date în folosință 
în Valea Jiului un număr de 652 aparta
mente, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui 
an să mai fie date în folosință încă 539 apar
tamente în blocuri precum și un număr de 
419 locuințe individuale. In anii primului 
cincinal a luat avînt și construcția de locu
ințe individuale pe baza de împrumut acor
dat de stat. In prezent numărul acestora 
trece de 200.

Pe harta raionului Petroșani au apărut în 
anii primului cincinal orașe noi, mîndria mi
nerilor noștri. Odată eu dezvoltarea minei 
de la Uricani s-a ridicat în acest loc 
orășel nou cu zeci de blocuri, totalizînd 
apartamente muncitorești, un cămin cu 
locuri, dispensare, magazine alimentare, 
în prezent sînt într-un stadiu avansat 
crările de construire a unor brutării, 
asemenea, sînt în curs de desfășurare
crările de construire a unor unități social- 
culturale noi.

Tot. în anii cincinalului, în orașul Petrila 
— puternic centru al industriei extractive 
carbonifere — au fost construite în acești 
ani peste 520 apartamente de locuit, 3 că
mine cu 710 locuri, o cantină cu 540 locuri, 
un mare club muncitoresc dotat cu sală de 
spectacole, bibliotecă, sală de lectură, sală de 
tenis de masă și altele.

Iți este mai mare dragul atunci cînd intri 
în apartamentele locuite de mineri. Kibedi 
Adalbert, Moțanga fon, Bexa Petru, Croi- 
toru Gh. și mulți alți mineri au schimbat în 
acești ani colibele sărăcăcioase cu aparta
ment?' spațioase. bine mobilate.

Centrul carbonifer Lonea, cu exploată
rile Jieț și Cimoa, localități pe care regimul 
burghezo-moșieresc le lăsase în cea. mai 
neagră mizerie, a fost readus în anii regimu
lui de democrație populară la o intensă 
viața economică. Pe bună dreptate se pot 
mîndri minerii de la cele două exploatări cu 
noile blocuri de locuințe muncitorești care 
totalizează 597 apartamente.

In Luneni, oraș stropit la 6 august 1929 
cu sîngele minerilor, 
igrasioase, cu pămînt 
iau minerii, l-au luat 
confortabile, precum 
dicate pentru nevoile 
mărturie a prețuirii minerilor noștri stau: 
școala medie minieră, cele două cămine cu 
peste 770 locuri, școala minieră, maternita
tea. stadionul sportiv, căminele de zi pentru 
copiii minerilor, o amplă rețea comercială 
modernizată, grădina de vară, parcurile etc.

Dacă centrele industriale și orașele din 
raza raionului Petroșani au prins viață nouă 
și au trecut printr-o schimbare radicală, 
semnele vieții noi sînt tot atît de grăitoare 
în orașul Petroșani

In anii primului cincinal s-a construit la 
Petroșani Institutul cărbunelui „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ care asigură toate condițiile

locul vechilor colibe 
pe jos, în care locu- 
blocuri de locuințe 
și alte clădiri ri

soci al-culturale. Ca o

pentru temeinica pre
gătire profesională a 
noilor cadre de ingi
neri.

Grija pentru aprovi
zionarea populației a 
fost de asemenea în 
anii primului cincinal, 
în centrul atenției 
noastre. In acest scop, 
printre alte construcții 
sociale se numără și 
noile hale cu o supra
față de 2.000 m. p. 
fabrica de pîine cu o 
capacitate de 30 de 
tone pe zi și altele. 
Nici nevoile social-cul. 
turale nu au fost ne
glijate. Sediul și clubul 
trustului de construc
ții, reamenajarea clădi
rii Teatrului de Stat 
„Valea Jiului" și cea 
a Teatrului de păpuși, 
Școala populară de 
artă, stadionul spor, 
tiv și altele, repre
zintă obiective importante care contribuie la 
creșterea nivelului 
din raionul Petroșani.

O altă direcție spre 
atenția este problema 
stituiau o serioasă 
Situației ce exista în 
acordat atenția cuvenită în cursul acestui 
an.

Paralel cu alte lucrări, sfaturile populare 
orășenești și comunale din raion :s-au ocu
pat de repararea și întreținerea drumurilor. 
Ca urmare a acestui fapt, de curînd s-au 
terminat lucrările de aprovizionare cu ba
last pe un traseu de 30 km., realizîndu-se 
o economie de 56.261 lei. Aportul deputaților 
Ordog Ion, Butca Victor, Kiss Nicolae, Ion 
Bălo-i și al altora a fost foarte prețios.

Executarea în orașul Lupeni în cursul 
acestui an a unor lucrări de asfaltare, ame
najare și înfrumusețare a centrului orașului 
a schimbat radical înfățișarea acestui impor
tant centru carbonifer.

Pentru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor locale în Valea Jiului, se impune con
struirea unui hotel în orașul 
pabil să satisfacă nevoile de 
legaților și ale vizitatorilor.

Construirea unui nou local 
lui, capabil să facă față nevoilor mereu cres- 
cînde, stă în atenția noastră. Realizările în
făptuite în anii primului cincinal în Valea 
Jiului, nici nu pot fi puse în comparație cu 
situația din regimul trecut. Au apus pentru 
totdeauna timpurile cînd Valea Jiului — 
adevărată Vale a plîngerii — era o înșiruire 
de cocioabe cu igrasie, denumite pretențios 
„colonii“, iar minele de cărbuni niște hrube 
lipsite de mijloace tehnice mecanizate și de 
asigurare a protecției muncii, adevărate ci
mitire ale minerilor.

Astăzi în Valea Jiului asemenea multor re
giuni ale patriei noastre înflorește o viață 
nouă, fapt ce face, ca mineri tineri și 
vîrstnici să lupte cu elan, sporit pentru depă
șirea sarcinilor de plan, pentru a da fabrici
lor și uzinelor noastre tot mai mult cărbune.

KRISTALY LUDOVIC
șeful secției organizare a sfatului popular 

raional Petroșani

Dacă treburile te vor duce vreodată prin comuna Baldomirești 
din regiunea Craiova, nu se poate să nu admiri noua clădire a 
căminului cultural „Ogorul Nou“.

Fotografia noastră redă doar un aspect al acestei frumoase 
clădiri, mîndria țăranilor muncitori din această comună.
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de viață al cetățenilor

care ne-am îndreptat 
drumurilor, care con- 
rămînere în urmă, 

această direcție i-am

Petroșani, ca- 
cazare ale de-

necesar liceu-

Spectacole pentru tineretul din Capitală
Joi seara și vineri dimineața au avut loc 

pe scena Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. primele spectacole de operă organi
zate special pentru tineretul din Capitală! 
Au fost prezentate cu acest prilej operele 
„Bărbierul din Sevilla“ de Rossini și „Fi- 
delio" de Beethoven.

In fiecare
Operă și Balet al R.P.R. cîte trei reprezen
tații pentru tineret, în cadrul cărora se vor 
da cele mai valoroase spectacole de operă și 
balet. La spectacole își vor da concursul so
liștii de frunte ai Teatrului de Operă și 
Balet al R.P.R.

lună vor avea loc la Teatrul de

Festivalul filmului 
pentru sate“

de al 2-lea CongresIn întîmpinarea celui 
al P.M.R., Ministerul Culturh în colaborare 
cu Ministerul Agriculturii și 
ganizează în întreaga țară 
17 decembrie „Festivalul 
sate".

In cadrul „Festivalului 
sate“ vor fi prezentate filme romînești prin
tre care „Mitrea Cocor", „In sat la noi". 
„Ciocîrlia” etc., filme sovietice printre care 
„Soldatul Ivan Brovkin", „Nesterka cel isteț", 
„Povestea uriașului din pădure" și altele. 
Din producțiile cinematografiei din țările de 
democrație populară vor fi prezentate „Fro- 
na", „Fiul pădurarului", „Drum neliniștit” etc.

Sînt programate zeci de documentare a 
gricole printre care „Daruri smulse naturii”, 
.Floarea soarelui“, „Grîu nou", „Desmiri- 

precum și nu-

Silviculturii or- 
începînd de la 
filmului pentru

filmului pentru

știtul și arătura adîncă” etc. 
meroase jurnale agricole.

„Festivalul filmului pentru 
desfășura la cinematografele
raionale, cămine culturale, S.M.T.-uri, gos
podării agricole colective și prin caravanele 
cinematografice.

sate" se va 
din centrele

(Agerpres)

Un dar pentru studenții din București
Căminul-model „Carpați“

Noul cămin 
strada Edgard 
tate a universității C. I. Parhon, este cel 
mai mare, cel mai frumos și cel mai comfor- 
tabil cămin studențesc de pe întreg cuprin
sul patriei. Avînd opt etaje, trei lifturi, săli 
de lectură, dușuri calde și reci, spălătorii, 
călcătorii și boxe pentru valize, club, sală 
de sport și sală de mese, căminul poate 
găzdui 1200 studente.

Camerele sînt astfel înzestrate, încît să 
creeze toate condițiile pentru o viață plă
cută a studentelor. încălzirea asigurată 
prin cea mai modernă instalație de ca
lorifer, geamuri mari, luminoase, mobile și 
covoare curate și frumoase, perdele, fețe de 
mese și rufărie albe ca zăpada, nelipsitele

de fete „Carpați", situat pe 
Quinet, în imediata vecină-

glastre cu flori de pe mese, fac ca studen
tele să simtă din plin grija și dragostea cu 
care sînt înconjurate.

Personalul de îngrijire se bucură din plin 
de sprijinul studentelor, care păstrează cu 
sfințenie ordinea și curățenia noului lor 
cămin.

în cîteva zile, cele cîteva sute de camere 
ale căminului au devenit camere model în 
ceea ce 
gust cu 
bunurile 
studente
acesta întregul cămin „Carpați" a reușit să 
devină un cămin model.

Corespondent 
L. DUNĂREANU

privește ordinea, curățenia, bunul 
care sînt aranjate. Grija față de 
căminului, disciplina celor 1200 de 
căministe, este exemplară. In felul

Pe urmele scrisorilor republicate

Măsuri luate, dar cu inHrziere...
Imaginați-vă o sală de clasă ajunsă în pa

ragină. Giurgiuvelele distruse, geamurile 
sparte, iar pe podea aruncate fără nici un 
pic de grijă materiale didactice.

Pe bună dreptate te întrebi: unde se pot 
petrece asemenea lucruri, cînd este binecu
noscută grija deosebită ce se acordă în țara 
noastră funcționării în cele mai bune condi- 
țiunl a învățămîntului? Și totuș', asemenea 
lucruri s-au petrecut la Școala de 4 ani din 
comuna Ciucurova, raionul Istria, regiunea 
Constanța.

Corespondentul voluntar care ne-a sezisat 
cele de mai sus ne atrăgea de asemenea a- 
tenția și asupra altor stări de lucruri neper
mise. Cadrele didactice ale școlii și în pri
mul rînd directorul Gherasim, n-au desfășu
rat în tot timpul vacanței de vară nici un fel 
de activitate obștească. Nu s-au îngrijit de 
elevii corijenț’, de activitatea pionierilor, de 
întreținerea școlii și nici de munca culturală.

Toată activitatea cadrelor didactice într-o 
perioadă de cîteva luni s-a mărginit doar la 
îngrijirea unor viermi de mătase. Și aceasta 
în vreme ce țăranii muncitori așteptau aju
torul acestor cadre didactice pentru desfășu
rarea urtei bogate activități culturale.

Cît privește grădinița sezonieră din co
mună, ea stă închisă de multă vreme, iar în 
zilele cînd funcționează nu vin decît 5—10

copii, în loc de 40. De ce ? E clar: pentru 
Că educatoarea Eugenia Antonescu este riepă- 
sătoare față de felul în care funcționează 
grădinița sezonieră.

Cele sezisate de corespondentul voluntar 
au fost aduse la cunoștința organelor în 
drept care au făcut o seamă de cercetări și 
au luat următoarele măsuri :

„Deoarece lipsurile principale porneau de 
la directorul școlii, el a fost înlocuit cu 
un alt cadru corespunzător. Același lucru a 
fost făcut și cu educatoarea Eugenia Anto
nescu. In ceea ce privește lipsurile cu pri
vire la reparația școlii ele au fost lichidate".

în scrisoarea adresată nouă de către sfa
tul popular al regiunii Constanța, se mai 
arată că secția raională de învățămînt a cu
noscut situația de la școala din Ciucurova și 
că faptele au fost semnalate și comitetului 
executiv al sfatului popular raional.

Se ivește atunci întrebarea: dacă sfatul 
popular raional a cunoscut din vreme situa
ția, de ce nu a luat măsuri ? Nu este oare 
o dovadă de nepăsare?

Ce măsuri a luat comitetul executiv al sfa
tului popular regional Constanța împotriva 
celor ce se fac vinovați la sfatul raional 
Istria, de tolerarea unor asemenea situații 
nepermise ?

întrecere patriotică pentru predarea cote’or
Țăranii mungitori

Oradea 
obștești 
gres al 
tuturor

din satele regiunii 
numeroase adunăriau hotărît în

să întîmpine cel de-al Il-lea Con- 
P.M.R. prin achitarea la vreme a 

îndatoririlor față de stat. în raio-

Utemistul Plosca de Ia Uricani 
abatajul țsalvează

/ntr-o casă, o fată își pieptăna, pri- 
vindu-se în oglindă, părul bălai. 
Pieptenele intîrzia parcă anume 

asupra unor șuvițe de păr auriu ca hol
dele de grîu... Se gindea la Sandu.

☆

Jos în mină tînărul miner, utemistul 
Alexandru Plosca și tovarășii săi intrau 
în abataj. Șeful grupei, Vasile Apostol, 
îi întîmpina bucuros :

—Bine ați venit băieți!
...Curînd minerii se strînseră roată 

în jurul lămpilor. începea mica lor con
sfătuire. Vasile Apostol luă cuvintul:

— Tovarăși, vedeți că noi azi am dat 
cărbune mult. N-am avut timp să armăm 
totul. Aveți grijă să nu se întîmple ceva... 
Mai discutară apoi despre burghie, des
pre felul cum au încărcat cele 9 tone de 
cărbune peste plan, despre multe altele... 
După un sfert de oră discuția se tefmină. 
Schimbul întîi plecă spre ieșire. Cel de 
al doilea veni la locul de muncă.

Două ore se scurseră în mod obișnuit. 
Schimbul condus de Plosca n-a avut în 
primul moment decît de armat. Stîlpii 
grei, de peste 3 m. lungime, au fost pur- 
tați ușor pînă la abataj și țintuiți Ir. 
acoperișul stratului... Totul părea a fi 
în ordine. Tînărul Vasile Stoleru, aju
torul miner, ceru încuviințarea șefului 
de schimb, să înceapă tăierea. în fața 
lor mai răminea de tăiat un picior de 
cărbune. Nicolae Ion și cu Vasile Sto
leru începură lucrul.

Intre timp trecu și maistrul miner Va
sile Boloboc pe la abatajul tinerilor 
noștri.

Discuția a fost scurtă, apoi Boloboc 
controlă frontul de lucru. La plecare 
spuse :

— Aveți grijă.
Sandu puse mina pe un pikhamer 

începu să taie. Bulgării de cărbune 
prăvăleau unul peste altul, unii mai mari 
alții mai mici, deajuns însă ca ceilalți 
doi să treacă la lopătatul cărbunelui. 
Grămada de cărbune se făcuse mare.

...Deodată, din acoperiș un bulgăre 
de piatră se desprinse și căzu în capul 
lui Plosca. Cascheta de miner sună în
fundat. Minerul se opri din tăiat își ri
dică fața in sus... zîmbi...

— Tare^i cascheta asta!
Ortacii se opriră și et.
— Ce-i Sandule, te boteză vreun 

bulgăraș ?
Dar acoperișul, încet, încet se crăpa...
— Repede, sună vocea lui Plosca. Or

tacii se repeziră ca zăpăciți nici ei nu 
știau unde. Vasile însă își reveni iute :

— Ce trebuie?
— Adu repede un vandrug! Ortacii se 

avîntară în galerie. Plosca rămase sin
gur în abataj. Blocul de piatră de sus 
începu să se desprindă... In capul său, 
gîndurile se împleticeau ca bete, totuși 
calmul, calmul mineresc, îi revent șt 
începu să judece:

Se va face spărtura... nu va cădea 
un bulgăre de piatră... se va prăbuși tot... 
Cărbunele nu va mai putea fi scos... 
„Haide Sandule! Curaj 1“

Găsi la îndemînă un stîlp și vru să-l 
proptească de coperiș: stîlpul era scurt. 

Nu era bun de nimic. Și totuși trebuia

le

se

-------------------------

făcut ceva. Ridică stîlpul în sus cu o 1 
sforțare supremă. Un capăt al stupului 
și-l puse pe genunchiul încordat și celă
lalt capăt pînă sus, în coperiș. Blocul 
totuși amenința să cadă; nu mai putea 
face nimic decît să împingă genunchiul 
înainte. Stîlpul luă aproape o poziție ver
ticală. Blocul se menținea sus. Pentru 
moment, abatajul fusese salvat. Stîlpul 
și blocul greu, parCă-i zdrobeau genun
chiul încordat. Piciorul începea să-i 
tremure odată cu stîlpul... Plosca era la 
capătul puterilor...

Să fug ? Dar cum ?... Piatra va veni 
și așa peste mine... Și-apoi nici genun
chiul nu-l mai pot scoate... Fața mineru
lui Plosca se crispă dureros și se alipi 
neputincioasă de 
curgea șiroi...

Și toate acestea
2-3 minute. încă o , 
pe care era așezat stîlpul 
Dintr-o clipă în alta, totul, viața, aba
tajul, inima, fata cu părul bălai, totul se 
va sfîrșl...

In titanica sforțare a minerului se 
desprinse ultima nădejde: de-ar veni mai 
repede băieții! Vru să vorbească; și se 
părea că nu mai poate. Nu-și mai recu
noaște vocea; parcă era un geamăt •

— Bhhhăeți !...
Băieții sosiră cu vandrugul și cu un 

lemn pe umeri. Cînd îl văzură așa pe 
Sandu, înlemniră. Dădură drumul la 
lemne jos iar Stoleru veni să-l prindă 
în brațe pe Sandu. Vru să-l tragă, să 
fugă cu el. Plosca-i făcu semn cu capul 
„că nu". Apoi parcă și-ar fi pierdut cu
noștința. Dar genunchiul stătea mereu 
puternic, sprijinind lemnul.

Stoleru înțelesese. Infipseră stîlpul 
care-l aduseseră în pămînt, îi puseră 
vandrugul sus în coperiș. Cu securea 
începură să bată stîlpul; lemnul se în
drepta văzînd cu ochii, și fiecare bătaie 
cu securea slăbea tot mai mult genun
chiul lui Plosca; încă o lovitură și lem
nul de pe genunchiul lui Plosca căzu jos 
sprijinindu-se cu un capăt de pereții 
abatajului... Sandu căzu și el jos, pe căr
bunele îngrămădit și tăiat de el și or
tacii lui. Băieții veniră lingă el:

— Sandule !
Sandu își șterse fruntea de sudoare. 

Oftă prelung șl apoi zîmbi... Zîmbetul lui 
iumină întreg abatajul!

...Cînd a venit -schimbul trei, condus 
de minerul Glesaru Nicolae, abatajul 
cameră era în deplină ordine: bine ar
mat, curat, parcă era un atelier de lucru 
al nu știu cărui meșter. (Locului cu pri
cina i se adăogaseră încă trei sttlpi în 
plus).

— S-a întimplat ceva băieți ? a între
bat el.

— Nu, a răspuns Plosca. Nu s-a întîm- 
plat nimic. Totul a mers normal.

★
Trei mineri, printre care și utemistul 

Plosca, mergeau pe lingă malul rîulul în 
plină noapte spre cămin.

...Și într-o casă, o fată < 
a stins lumina și a închis 
Gîndul ei încet, încet se i 
în vis și mîine Sandu-i 
nou și vor rîde împreună...

Corespondent
ANATOLIE PANIS

stîlp. Sudoarea îi

nu durau decît de 
clipă și piciorul sting 

va ceda...

cu părul bălai 
apoi genele... 

va transforma 
va zîmbi din

Mai întîi, becurile electrice... Călătorul 
care, venind noaptea dinspre Sibiu, ocolește 
dealul Ocnei și coboară către Șura Mare, 
le zărește cu mult înainte de a intra în sat. 
în Șura Mare există de mult lumină elec
trică — au adus-o bogătanii comunei, pe 
cheltuiala satului, dar numai pentru folo
sința lor. Pe ulițe, chiaburii n-aveau nevoie 
de iumină; ulițele sînt ale satului, pe ele 
umblă și alții. La ce să se ostenească deci 
— gîndeau ei — pentru un lucru de care 
s-ar foiosi și țăranii muncitori...

Dar înnoirile aduse și în Șura Mare de oa
menii muncii conduși de partid n-au putut 
să nu aducă o schimbare și aici : sub îngri
jirea sfatului popular au apărut becurile, 
care scaldă ulițele în lumină de la primul 
ceas al înserării pînă în zori. Pare mărunt 
faptul, intr-adevăr „ceva de fiecare zi“ și 
chiar nici nu este altceva decît o modestă 
verigă într-un lanț atît de măreț de înfăp
tuiri, încît Șura Mare nu mai seamănă de
cît pe departe cu cea de acum opt sau 
ani.

zece

Victoria muncii unite

deIn anii aceștia, evenimentul cel mai 
seamă din viața comunei a fost înființarea 
gospodăriei colective. Ce simplu se scriu a- 
ceste cuvinte: „s-a înființat gospodăria co
lectivă“... Dar cît de complicată și de grea 
a fost lunta dusă de comuniștii și de țăranii 
muncitori înaintați din comună pentru în
ființarea ei, cît de plină de eroism este munca 
pentru întărirea gospodăriei — acestea se 
pot traduce cu greu în cuvinte. Numai cine 
a fost de la început alături de comuniștii 
Ion Nedelcu și Dumitru Ropotin ar putea 
să vorbească despre nopțile nedormite, în 
care aceștia se frămîntau cura să învingă 
piedicile puse la cale de chiaburi, cum să 
rună de pe ochii și urechile oamenilor ur
zeala de mîrșavă înșelătorie țesută, cu mare 
grijă de aceștia, cum să atragă alți și alți 
țărani muncitori către gospodăria colectivă. 
Abia terminată această luptă, prin înființa
rea gospodăriei, cînd a început alta, poate 
mai grea încă. Unelte ale dușmanului — 
Filimon Ștefîrță și Simion Gabel — strecu
rate în mijlocul colectiviștilor, îi demobili
zau pe aceștia, le dezorganizau munca, 
creînd nemulțumiri de tot felul. Comuniștii

au învins și de data aceasta, ca și la în
ființarea colectivei, fiindcă de partea lor a 
fost marele adevăr al făuririi unei vieți fe
ricite, de partea lor au fost oamenii cinstiți, 
sub ochii cărora începuse să crească aceasiă 
viață.

Zi de zi se adaugă alte și alte victorii la 
șirul celor obținute de colectiviștii romîni și 
germani din -Șura Mare. Anul acesta, nu
mărul familiilor din colectivă este aproape 
de două ori mai mare decît în 1952. în vară 
s-au cules 2026 kg. grîu de pe fiecare hec
tar. Sectorul zootehnic — 
1952 prin 10 cai, doi boi și 
numără acum 16 vaci și 10 
14 cai și 253 oi. La avansul 
pentru fiecare zi-muncă s-au 
grîu, 1 kg. ovăz, 1 kg. orz, fîn, trifoi, lînă, 
brînză, bani.

Drumul agriculturii socialiste este singu
rul care asigură o viață fericită — dovedește 
gospodăria colectivă din Șura Mare — iar 
luminile acestui drum pătrund tot mai adînc 
în inima și mintea fiecărui țăran muncitor 
din comună. In satul Hamba, care face parte 
din comuna Șura Mare, a luat ființă de ase
menea o gospodărie colectivă.

Munca unită învinge.

reprezentat în 
două vaci — 
bovine tinere, 
de 40 la sută, 
socotit: 4 kg.

Infîlnin cu agrotehnica

dinDe cîțiva ani încoace, țăranii muncitori 
Șura Mare se întîlnesc tot mai des cu agro
tehnica. în ziare, în cărțile și broșurile de la 
căminul cultural, în afișele și lozincile de pe 
garduri și pereți au întîlnit acest cuvînt, care 
la început le suna ciudat în ureche, străin 
parcă, dar care astăzi le este atît de fami
liar Dar, în comuna vecină, Slimnic, sta
tul a înființat un „Punct agro-zoo-veterinar“ 
pentru ajutarea țărănimii muncitoare. întîl- 
nirea care a rămas de pomină s-a petrecut 
dună înființarea acestui ounct. în gospodăria 
colectivă din satul Hamba.

Semănaseră colectiviștii grîu de toamnă 
pe o mare suprafață, din care o tarla de 
vreo 10 hectare se afla pe o coastă, în bă
taia vîntului. Dezgolite peste iarnă de ză
padă, o bună parte din firele plăpînde de 
grîu au degerat. în primăvară, colectiviștii 
și-au dat seama că nu merită să țină pă- 
mîntul ocupat pentru o recoltă de 200—300 
kg. la hectar.

— II întoarcem și 
semănăm cucuruz — 
au hotărît ei.

Dar atunci a apărut 
agrotehnica, în persoa
na inginerului Vasile 
Timaru de la punctul 
agricol din Slimnic:

— Nici un întors și nici un cucuruz 1 De 
aici noi — agrotehnica, colectiviștii și eu — 
vom scoate grîu, o recoltă bogată.

La început, discuția a fost mare, căci oa
menii se temeau să nu rămînă și fără grîu 
și fără cucuruz. încet, încet s-au liniștit, cei 
mai mulți convinși — fiindcă organizația de 
partid luase partea agrotehnicii — cîțiva 
însă, foarte nemulțumiți Inginerul, colecti
viștii și agrotehnica s-au apucat de lucru, 
au dat îngrășăminte, au plivit... La seceriș : 
1900 kg grîu la hectar. Toți cei care în 
primăvară aflaseră de „nenorocirea“ colecti
vei din Hamba au venit să vadă cu ochii lor 
„minunea“ și și-au zis: „vasăzică, asta-i 
agrotehnica“.

Această întîlnire a dat roade. Acum, agro
tehnica nu mai înseamnă vag: punctul a- 
gricol sau inginerul agronom, broșurile sau 
lozincile, ci concret: sfecla de zahăr a lui 
Ion Badea, grîul lui Mihail Adam, ovăzul lui 
Ion Marin. Țăranii muncitori văd asta 
mintea li se luminează mai

Să notăm deci și lumina

nul Beiuș, unde întrecerea patriotică por
nită pe circumscripții și grupe de case se 
desfășoară cu însuflețire, în majoritatea 
satelor și comunelor planul de colectare al 
produselor vegetale și animale a fost înde
plinit în proporție de peste 95 la sută. în 
fruntea întrecerii s-au situat țăranii mun
citori din comunele Roșia, Pietroasa, Dră- 
gești, Finis, Ghidișeni, Cîmpani, care își 
predau în aceste zile ultimele cantități de 
produse vegetale și animale, prevăzute în 
planul de colectare pe anul acesta.

în regiunea Oradea planul de colectare 
a fost realizat pînă în prezent în propor
ție de aproape 95 la sută la grîu. 88,9 la 
sută la porumb, iar la cartofi, floarea-soa- 
relui, alte boabe, fîn, carne și lapte între 85 
și 97 la sută

CĂTRE COMITETUL JAPONEZ 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

Cu adîncă durere partizanii păcii din Re
publica Populară Romînă au aflat de înce
tarea din viață a eminentului fruntaș al 
mișcării mondiale pentru pace prof. Ikuo 
Oyama, membru al Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, Președintele Comitetului 
Japonez pentru Apărarea Păcii, laureat al 
Premiului Internațional Stalin pentru întă
rirea păcii între popoare.

In țara noastră ca și în întreaga lume 
prof. Ikuo Oyama, a fost profund stimat și 
iubit -pentru îndelungata și rodnica sa ac
tivitate închinată cauzei păcii, prieteniei în
tre popoare.

în numele luptătorilor pentru pace din 
Republica Populară Romînă, vă transmitem 
sincere condoleanțe pentru pierderea mare
lui fiu al poporului japonez.

Prin lunta comună a tuturor popoarelor 
cauza *”*” i- .
chinat 
lumea

păcii — căreia Ikuo Oyama și-a în* 
întreaga sa viață — va triumfa în 
întreagă.

COMITETUL NAȚIONAL 
PENTRU APARAREA PÂCII

DIN R.P.R.
1 decembrie 1955
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Un nou grup de turiști sovietici ne vizitează țara
Joi seara a sosit în Capitală un grup de 

turiști sovietici care ne vizitează țara po
trivit convenției încheiate între Oficiul Na-

Din grup fac parte intelectuali din diferite 
orașe ale Uniunii Sovietice. Timp de 6 zile, 
turiștii sovietici vor vizita Bucureștiul și in-

țional de Turism „Carpați" și „Inturist" din stituțiile sale de artă, Orașul Stalin și puncte 
Moscova. turistice din Valea Prahovei.

Gh. Ylădescu — Râcoasa a fost distins cu Ordinul Muncii cl. l-a
La Prezidiul Marii Adunări Naționale a lejul împlinirii a 60 de ani de viață și pentru
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îndrumați de organizația de partid și de 
salariații cooperativei, țăranii muncitori își 
aduc partea lor de contribuție la viața eco
nomică a țării. Asta 
îndeplinirea ritmică 
ziții al cooperativei.

Scăpînd pe țăranii muncitori de exploa
tarea speculanților, cooperativa a adus o 
nouă lumină în sat. Și, după cum se vede, 
această lumină crește pe zi ce trece.

se cunoaște și din 
a planului de achi-

Despre premii

mult, 
aceasta.

și

La noul magazin universal

Ce era Ion Bîrza înainte ? „Băiat de pră 
vălie” la diverși speculanți care, trăgeau șap
te piei de pe țăranii muncitori din Șura 
Mare. Acum, Ion Bîrza este gestionar al ma
gazinului universal sătesc deschis de cu- 
rînd de cooperativa din Șura Mare. Parti
dul și regimul nostru l-au ridicat, i-au dat 
răspundere asupra mărfurilor de zeci de mii 
de lei —- stambă, mătăsuri, stofe, săpun, ciz
me, bocanci, ligheane, găleți, sticle de lam
pă și apă de colonie, pe care acest tînăr 
vioi le cunoaște după nume, număr și preț 
și le prezintă ca un adevărat cunoscător. E 
mulțumit de munca lui : „așa magazin n-am 
mai văzut decît la Sibiu", dar are și neca 
zuri: „cărți se vînd numai de vreo sută 
de lei pe zi, trebuie să muncim mai bine“.

Schimbul între oraș și sat are cel mai nou 
reprezentant în magazinul universal. Se cu
vine însă să ținem socoteală și de centrul de 
închiriat mașini agricole, înzestrat cu vreo 
12 mașini de tot felul. In timpul campaniei 
de toamnă, timp de trei săptămîni semănă- 
torile n-au stat nici o clipă nefolosite. Toate 
însămînțările de toamnă s-au făcut numai 
cu mașina.

Dacă vreodată școlarii din Șura Mare vor 
avea de făcut o compunere cu tema de mai 
sus, sigur că cei mai mulți vor scrie despre 
activitatea echipelor artistice ale căminului 
cultura!; este explicabil, fiindcă țăranii 
muncitori romîni și germani din Șura Mare 
îndrăgesc aceste echipe care-i reprezintă cu 
cinste.

înființată în 1948, odată cu căminul cul
tural, echipa mixtă de cor romîno-germană 
a avut primul succes în 1949: premiul II la 
concursul pe județ. Apoi diferite premii au 

de cor, 
de dan- 
artistică

venit rînd pe rînd în sat, aduse 
de echipele de teatru, de echipele 
suri și acum, în urmă, de brigada 
de agitație.

Pe lîngă cei 70 de oameni de la 
ani, din cor, cei opt romîni și opt

18 la 60 
r germani 

pe care-i cuprinde brigada artistică de agi
tație par tare puțini. Dar seriozitatea cu 
care se pregătesc, felul cum știu să atace 
lipsurile satului și să evidențieze pe frun
tași le-au adus dragoste și prețuire din 
partea tuturor țăranilor muncitori. Ion Dră- 
gușin, directorul căminului cultural și Cor
nel Kwieczinski, responsabilul brigăzii ar
tistice de agitație au dreptul să fie’ mîndri. 
Brigada a adus un mare sprijin în campania 
de însămînțări și, criticînd sfatul popular, 
ajută la rezolvarea rapidă a problemelor ob
ștești.

Romînij și germanii din Șura Mare par
ticipă împreună și la alte activități ale că
minului cultural: biblioteca cu 1400 volu
me, cercul agrotehnic, audițiile la radio, 
conferințele de popularizare a științei. Cămi-

avut loc vineri la amiază solemnitatea în- 
mînării Ordinului Muncii clasa I-a to.v. prof. 
univ. Gh. Vlădescu-Răcoasa, distins cu pri-

nul cultural a devenit cel mai îndrăgit loc 
de recreiere — și nu numai datorită sălii de 
dans — cu toate că brigada artistică de a- 
gitație îi cam ia în răspăr pe cei care nu-și 
îndeplinesc obligațiile cetățenești...

Un adevărat focar de cultură strălucește 
în mijlocul Șurii Mari — căminul cultural.

Procentul de analfabeti :

.Sigur că drumul multor țărani muncitori 
din Șura Mare spre căminul cultural a tre
cut prin școala de alfabetizare. Analfabetis
mul — cea mai neagră din moștenirile ne
gre ale trecutului — a fost lichidat în. în
tregime în Șura Mare. Meritul cel mai mare 
îl au, desigur, cele două școli de șapte ani 
din sat — romînă și germană — profesorii 
acestor școli. Sub conducerea partidului, lu- 
rrV,rî.a Șbiiriței de carte, cea mai de seamă 
călăuză a omului, a răsărit puternică in 
Șura Mare și nu va apune niciodată ; dim
potrivă, se va întări. Chezășie stau cele 
două școli, în care aproape 300 de prichin 
dei deslușesc slovele.

★
In Șura Mare se trage conductă de gaz 

metan; caravana cinematografică o vizi
tează cu regularitate; echipe artistice de la 
oraș dau dese reprezentații la căminul cul
tural; tot aici vin și conferențiari; teatrul 
de păpuși din Sibiu aduce din timp în timp

altele 
mun-

bucurie celor mici. S-ar putea vorbi 
despre aceste lucruri și despre multe 
încă — lucruri care fac viața țăranilor 
citori mai bună, mai frumoasă.

Țăranii muncitori din Șura Mare 
însă că există un far care luminează 
noapte întreaga lor viață, din care împru
mută strălucire și frumusețe toate înnoirile 
satului lor: partidul. Și, mulțumind parti
dului pentru această viață nouă, ei își în
dreaptă pașii pe drumul arătat de comu
niști.

știu 
zi și

B. CLATICI

activitatea sa obștească și didactică.
La solemnitate au luat parte tovarășii: dr.

Petru^ Groza, președintele Prezidiului Marii 
-Adunări Naționale, A. Bunaciu, secretar al 
’“'Prezidiului Marii Adunări Naționale, C. Io- 
>> nescu-Bujor, director general în Ministerul 
« învățămîntului, prof, univ. Gh. Micle, prot 
<<Gh. Simion și alții.
» Tovarășul dr. Petru Groza a felicitat căl- 
Jzduros pe cel distins.
<< Răspunzînd, tov. Gh. Vlădescu-Răcoasa a 
^mulțumit pentru înalta distincție acordată.

(Agerpres)
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Oaspeții sovietici i4 
în capitala 
B i r m a n i e i ț

RANGOON 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : In seara zilei de 1 decembrie Ba U, 
președintele Uniunii Birmane, a oferit în Pa
latul prezidențial din Rangoon un dineu în 
cinstea lui N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și a lui N. 
S. Hrușciov, membru în Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care vizitează Birmania.

Au participat toți membrii guvernului U- 
niunii Birmane în frunte cu primul ministru 
U Nu, membrii Curții Supreme, reprezentanți 
ai Statelor care fac parte din Uniunea Bir- 
mană.

La sfîrșitul dineului, Ba U, a toastat pentru 
K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., pentru N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și. pentru N. S. Hrușciov. 
membru în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

N. A. Bulganin a toastat Ia rîndul său în 
sănătatea președintelui Uniunii Birmane, în 
sănătatea primului ministru al Birmaniei. 
pentru prietenie și colaborare între popoare
le Birmaniei și Uniunii Sovietice.

Adresîndu-Se președintelui, N. A. Bulga
nin a mulțumit cordial în numele său per
sonal, în numele lui N. S. Hrușciov și în nu.

Laburiștii englezi se pronunță 
pentru interzicerea armelor atomică și cu hidrogen

LONDRA 2 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că la 1 decembrie, liderul 
opoziției laburiste din parlamentul britanic, 
Clement Attlee, și mai mulți deputați labu
riști, au depus în Camera Comunelor o mo
țiune în care se cere guvernului britanic să 
ducă tratative cu Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite pentru a se ajunge la un acord 
ca toate marile puteri să înceteze experien
țele cu arma cu hidrogen.

Damonstrații studențești împotriva dictaturii din Cuba
HAVANA 2 (Agerpres). — In întreaga 

Cuba continuă demonstrațiile studențești îm
potriva regimului reacționar al dictatorului 
Batista, In toată țara cursurile universitare 
au fost suspendate, întrucît studenții au de
clarat o grevă de 48 de ore. Studenții de la 
Universitatea din Flavana au declarat grevă 
pe timp nelimitat.

Un val de greve străbate țările capitaliste. Ele au loc din cauza continuiei scă
deri a nivelului de trai al muncitorilor. Iată în fotografia noastră un aspect de la 
adunarea greviștilor din portul Bremen (Germania occidentală).

Adunarea Naționala Franceza a fost dizolvata
PARIS 2 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că președintele Republicii 
Franceze, René Coty, a semnat decretul cu 
privire la dizolvarea Adunării Naționale. 
Odată cu apariția decretului în Buletinul 
Oficial, în dimineața de 2 decembrie, Adu
narea Națională Franceză este considerată 
dizolvată și își încetează orice activitate.

Situația politică în Franța
PARIS 2 (Agerpres)'. — Buletinul oficial 

a publicat la 2 decembrie decretul președin
telui republicii din 1 decembrie, cu privire 
la dizolvarea Adunării Naționale. Astfel, 
acest decret a intrat în vigoare.

Publicarea decretului a pus capăt diferi
telor manevre ale grupărilor politice care 
sau nu doreau alegeri înainte de termen, 
în general, sau sînt nemulțumite de lipsa 
unui sistem electoral mai avantajos pentru 
ele. Printre altele, grupul parlamentar al 
partidului socialist a cerut la 1 decembrie 
convocarea imediată a unei ședințe a Adu
nării Naționale, care să dezbată încă odată 
posibilitatea aducerii unor modificări la 
legea electorală în vigoare.

O parte din radicali a sprijinit cererea 
grupului socialist. După cum se știe, hotă- 
rîrea cu privire la dizolvarea Adunării Na
ționale a stîrnit divergențe adinei în parti
dul radicalilor, care insistau ca alegerile 
să se efectueze pe baza sistemului de vot 
majoritar, pe circumscripții mici, sistem 
avantajos acestui partid. Biroul partidului 
radicalilor l-a exclus din partid pe Faure, 
dar această hotărîre urmează să fie confir
mată de Comitetul executiv.

în aceste condiții, Faure, șeful guvernu
lui, a grăbit desfășurarea evenimentelor și 
a insistat ca decretul cu privire la dizolva
rea parlamentului să fie publicat chiar în 
ziua de 2 decembrie, fapt care face cu nepu
tință reluarea dezbaterilor în Adunarea Na
țională. Funcțiunile guvernului, din momen
tul publicării decretului președintelui, se 
limitează în linii generale • la pregătirea 
și organizarea alegerilor. Se așteaptă publi
carea decretului guvernamental prin care se 
va .stabili în mod definitiv sistemul alegeri
lor și data lor.

Potrivit constituției, alegerile trebuie să

©Dineul oferit de președintele Uniunii Birmane
• Vizitind monumentele și portul din Rangoon
• Convorbirea avută cu U NU

mele prietenilor sosiți împreună cu el, pen
tru cuvintele călduroase și prietenești de sa
lut.

întărirea prieteniei și dezvoltarea colaboră
rii între țările noastre, a spus în continuare 
N. A. Bulganin, vor fi nu numai în folosul 
popoarelor noastre, ci și în folosul păcii în 
Asia cît și în lumea întreagă.

★
RANGOON 2 (Agerpres). — TASS trans

mite: In dimineața zilei de 2 decembrie, 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au depus 
coroane de îlori pe mormîntul Eroului pa
triot, Aung San, conducătorul poporului 
birman în lupta sa pentru independența na
țională și pe mormintele miniștrilor guvernului 
său provizoriu, uciși mișelește la 19 iulie 
1947 de dușmanii independenței Birmaniei.

Oaspeții sovietici s-au îndreptat apoi spre 
străvechea pagodă budistă — cu acoperi
șul aurit Șve-Dagon — construită pe o co
lină înaltă — loc sacru al budișiilor din A- 
sia de sud-est și cel mai remarcabil monu
ment istoric din Rangoon.

Oaspeții au vizitat apoi „Pagoda păcii“ 
situată într-o altă suburbie a Rangoonu- 
lui, construită în anul 1952 din inițiativa 
primului ministru U Nu, ca simbol al nă

Corespondentul agenției Associated Press 
relatează în legătură cu aceasta că moțiunea 
depusă de liderii laburiști urmează unei 
declarații făcute recent de Attlee' în care 
acesta sublinia pasajul din comunicatul 
agenției TASS în care Uniunea Sovietică își 
afirma dorința de a se ajunge la interzice
rea armelor atomică și cu hidrogen.

In decurs de o săptămînă, anunță United 
Press, în urma atacurilor poliției au fost ră
nite cel puțin 30 de persoane și peste 200 
de studenți au fost arestați. Numai la Uni
versitatea din Havana au fost operate 50 
de arestări.

Guvernul a interzis toate întrunirile și mi
tingurile politice pînă la sfîrșitul anului

Agenția France Presse relatează de ase
menea că data noilor alegeri legislative a 
fost fixată pentru 1 ianuarie 1956. Consiliul 
de Stat — organul suprem în problemele 
constituționale franceze — are totuși posi
bilitatea să amîne data alegerilor la 8 ia
nuarie 1956.

aibă loc la 1 ianuarie, dar guvernul, consi- 
derînd că această zi nu este favorabilă ale
gerilor, pune problema posibilităților juri
dice de amînarea alegerilor pentru 8 ianua
rie. Această problemă este examinată de 
Consiliul de Stat.

Alegerile trebuie să se țină pe baza legii 
electorale din 1951. Potrivit acestei legi, 
votarea se face după liste pe departamente 
cu un singur tur de scrutin.

Dacă niciun partid sau coaliție de par
tide, nu a întrunit majoritatea de 50 la 
sută plus 1, locurile sînt repartizate după 
numărul voturilor obținute de fiecare par
tid, cu alte cuvinte, după principiul repre
zentării proporționale. Pe lîngă aceasta,, le
gea prevede că partidele care depun liste 
separate și care nu au nici un fel de pro
gram comun, au totuși posibilitatea să de
clare înaintea începerii alegerilor că se 
„coalizează“. Aceasta înseamnă că la nu
mărarea voturilor, listele „coalizate“ sînt 
considerate ca o singură listă și în acest 
fel sînt avantajate.

Tocmai această prevedere a legii electo
rale dădea partidelor de dreapta posibilita
tea să răpească locurile care aparțineau de 
drept candidaților partidului comunist.

In prezent partidele de dreapta își ex
primă neliniștea că această prevedere a legii 
electorale poate să se întoarcă împotriva 
lor, deoarece în Franța s-a intensificat nă
zuința maselor populare spre schimbarea 
cursului politic promovat în ultimii ani. 
Această năzuință poate contribui la unirea 
largă a forțelor democrate.

Ziarul „L’Humanité“ a publicat un articol 
semnat de Etienne Fajon care cheamă ia 
unificarea tuturor forțelor democratice din 
Franța. Fajon enumera problemele în care 
este posibil chiar în momentul de față un 
acord între , comuniști, socialiști și alți re 
publicani : caracterul laid al învățământului, 
lupta pentru mărirea salariilor oamenilor 
muncii, apărarea intereselor țărănimii mun
citoare, politica tratativelor în Africa de 
nord, lupta pentru pace și altele. 

zuințelor budiștilor din Birmania spre con
solidarea păcii în lumea întreagă.

După ce au admirat monumentele din 
Rangoon, N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov l-au vizitat pe primul ministru U Nu 
la reședința sa și au avut o convorbire cu 
el. La convorbire au asistat A. A. Gromîko, 
P. N. Kumîkin, D. R. Rasulov, Z. Rahim- 
babaeva și A. D. Sciborin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Uniunea Birmană.

In a doua jumătate a zilei, după dejunul 
la care a participat primul ministru U Nu, 
tovarășii Hrușciov și Bulganin și persoanele 
care îi însoțesc au vizitat portul din Ran
goon ne fluviul Hlaing (sau Rangoon). Pe 
bordul motonavei „Tia“ oasoeții, însoțiți de 
primul ministru U Nu, au făcut o plimbare 
pe fluviu.

Vorbind oaspeților despre port, primul 
ministru U Nu a relevat de asemenea difi
cultățile de care se lovește guvernul birman 
în reconstruirea portului Rangoon. Recon
struirea n-a fost încă terminată și în acest 
scop a fost elaborat un plan special de 
șapte ani.

In seara zilei de 2 decembrie, primul mi
nistru U Nu a oferit un dineu în cinstea lui 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

Agențiile de presă 
comunică:

BELGRAD. — Președintele R.P.F. Iu
goslavia, losip Broz-Tito, a părăsit la 1 
decembrie Belgradul, plecînd în Etiopia, la 
invitația împăratului Etiopiei, Haile Selas- 
sie. Președintele Tito este însoțit de P. 
Stambolici, președintele Scupșcinei populare 
a Serbiei, C. Popovici, secretarul de stat 
pentru Afacerile Externe, S. Ștefanovici, 
secretarul de stat pentru Afacerile Interne, 
Vilfan, secretar general al președintelui și 
alte persoane.

CARACI : După cum anunță ziarul „Don“, 
un purtător de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Pakistanului a declarat la 
30 noiembrie reprezentanților presei că 
Mohamed Aii, primul ministru al Pakistanu
lui, a acceptat invitația lui Ciu En.-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Chinezp, de a vizita China în primăvara 
anului viitor.

MOSCOVA : La invitația Ministerului Cul
turii al U.R.S.S., la 1 decembrie a sosit la 
Moscova un grup de critici de artă romîni. 
Oaspeții vor lua cunoștință de activitatea 
pictorilor, criticilor de muzică și lucrătorilor 
de teatru sovietici.

MOSCOVA : La 1 decembrie a avut loc la 
Casa Centrală a compozitorilor o întîlnire în
tre reprezentanți ai culturii muzicale sovietice 
și colegii lor romîni care au sosit în U.R.S.S. 
Participanții la această întîlnire au ascultat 
cu interes lucrări de George Enescu, Mihail 
Andricu, Zeno Vancea, Ion Dumitrescu și ale 
altor compozitori romîni. Peste cîteva zile 
va mai avea loc o asemenea întîlnire, iar 
apoi va fi organizată o discuție creatoare.

BRUXELLES. — La Bruxelles s-a deschis 
— sub auspiciile Asociației pentru prietenia 
dintre Belgia și Romînia — o expoziție de 
artă populară romînească.

PEKIN. — După cum anunță ziarul 
„Tianțzinjibao", organele securității publice 
din orașul Tianțzin au arestat un grup de 
persoane care făceau parte dintr-o organi
zație ciankaișistă de spionaj. Această orga
nizație își desfășura activitatea îm orașele 
Tianțzin, Șenian, Cianciun și Sanhai. Au 
fost arestate 17 persoane.

BONN. — După cum anunță agenția Asso
ciated Press, cu prilejul alegerilor pentru co
mitetul de întreprindere care au avut loc lau- 
zinele „Westfalenhiitte“ din Ruhr, candidații 
comuniști au obținut o majoritate covîrșitoa- 
re de 15.000 de voturi. Din totalul de 25 de 
locuri, comuniștii au obținut 17, social-de- 
mocrații 6, iar lista Uniunii creștin-democra- 
te (partidul lui Adenauer) două locuri.

O.N.U. trebuie
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 1 decembrie Comitetul poli
tic special a început discutarea problemei 
admiterii de noi membri în O.N.U.

Discuția a fost deschisă de reprezentantul 
Perului, Belaunde președintele Comitetului 
bunelor oiscii pentru admiterea de noi 
membri.

Belaunde a cerut să se admită în O.N.U. 
18 membri noi și anume: Albania, Repu
blica Populară Mongolă, Iordania, Portu
galia, Irlanda, Ungaria. Italia, Austria, Ro
mînia, Bulgaria, Finlanda, Ceylon, Nepal, 
Libia, Cambodgia. Japonia. Laos și Spania.

Reprezentantul Canadei, Martin, a prezen
tat oficial în numele Canadei și al altor 
țări un proiect de rezoluție care cere Con
siliului de securitate să discute admiterea 
în O.N.U. a țărilor de mai sus.

După cum a declarat reprezentantul Ca
nadei. autorii proiectului de rezoluție sînt 
convinși că propunerea lor corespunde prin
cipiilor Cartei. Martin a subliniat necesi
tatea de a transforma Organizația Națiu
nilor Unite într-o organizație mondială. „Nu 
putem, a spus el, să ignorăm caracterul lu
mii actuale. Pentru ca Organizația Națiuni
lor Unite să se mențină și să-și îndepli
nească marele rol care i-a fost trasat, ea 
trebuie să oglindească lumea reală existentă, 
și nu lumea reprezentărilor noastre părti
nitoare“.

Apoi a luat cuvîntul V. V. Kuznețov, re
prezentantul Uniunii Sovietice.

V. V. Kuznețov a subliniat că deși im
portanta problemă a admiterii de noi mem- 
ori a fost examinată timp de mulți ani, în 
organismele O.N.U., totuși ea nu a fost re
zolvată nici pînă în prezent.

Majoritatea delegațiilor la Adunare a spus 
Kuznețov, își exprimă dorința ca problema 
admiterii de noi membri în O.N.U. să fie re
zolvată la actuala sesiune a Adunării Gene
rale. Totodată există părerea unanimă că în 
Organizație trebuie să fie primite toate cele 
18 state mai sus menționate.

Această năzuință generală și-a găsit ex
presia în proiectul de rezoluție, elaborat din 
inițiativa delegației Canadei și prezentat 
acum Comitetului politic special în numele 
a 29 de delegații.

Uniunea Sovietică sprijină în întregime 
propunerea de a se admite în O.N.U. toate 
cele 18 state fără excepție.

Din declarația făcută la 13 noiembrie de 
reprezentantul S.U.A. la O.N.U. dl. Lodge 
— a spus apoi reprezentantul sovietic — 
reiese că Statele Unite nu intenționează isă 
sprijine propunerea de a se admite în O.N.U. 
cele 18 state, ci vor vota numai pentru 13 
state. Din această declarație reiese de ase
menea că delegația S.U.A. — ca și pînă 
acum — nu va vota pentru admiterea a pa
tru țări europene — Albania, Ungaria,

Problema dezarmării trebuie rezolvată
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : In ședința din dimineața zilei de 30 
noiembrie, Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale O.N.U. a trecut la examinarea pro
blemei dezarmării și a problemei „Cu pri
vire la măsurile pentru slăbirea continuă a 
încordării internaționale și dezvoltarea co
laborării internaționale“.

Primul care a luat cuvîntul în cadrul dis
cuțiilor a fost V. V. Kuznețov, conducătorul 
delegației U.R.S.S. la cea de a 10-a sesiune 
a Adunării Generale.

După ce a amintit că în ultima vreme în 
situația internațională s-au produs schim
bări substanțiale care contribuie la micșo
rarea încordării în relațiile dintre state și 
la lărgirea legăturilor dintre popoare, și 
după ce s-a ocupat de cunoscutele măsuri 
luate de Uniunea Sovietică în scopul ate
nuării încordării internaționale, reprezentan
tul sovietic a declarat :

In prezent nu există o problemă mai im
portantă ca problema dezarmării sau, mai 
bine spus, ca problema reducerii armamen
telor și forțelor armate, interzicerii armei 
nucleare și instituirii controlului interna
țional asupra aplicării acestor măsuri.

Expunînd poziția Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării, Kuznețov a analizat în 
mod amănunțit propunerea sovietică din 10 
mai, care a fost prezentată spre examinare 
Adunării Generale.

Particularitatea acestei propuneri, a spus 
el, constă în aceea că în această propunere 
problema dezarmării nu este privită izo
lat, ruptă de celelalte probleme internațio
nale, ci ținînd seama de starea generală a 
relațiilor internaționale.

Reprezentantul sovietic a arătat în con-1 
tinuare că propunerea din , 10 mai a Uni
unii Sovietice, prevede ca, pînă la intrarea 
în vigoare a interzicerii totale a armei 
nucleare, statele să-și asume obligația de 
a nu folosi această armă, decît pentru a se 
apăra împotriva agresiunii, la hotărirea 
Consiliului de Securitate. Propunerea sovie
tică prevede de asemenea încetarea expe
riențelor cu arma nucleară ca una din mă
surile de prim ordin pe calea înfăptuirii pro
gramului de dezarmare.

Dorind realizarea unui acord cu privire la 
interzicerea armei atomice și izbăvirea po
poarelor de ororile unui război atomic, Uni
unea Sovietică a prezentat la 21 iulie la 
conferința de la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru puteri, propunerea ca cele pa
tru puteri — S.U.A., Anglia, Franța și Uni
unea Sovietică — să-și asume obligația de 
a nu folosi primele arma atomică și cu hi
drogen și să cheme toate statele să se ală
ture unei declarații în acest sens.

In propunerile sovietice din 10 mai, a 
declarat în continuare Kuznețov, se acordă 
o atenție deosebită creării unui sistem, de 
control internațional eficace asupra înfăp
tuirii reducerii armamentelor și interzicerii 
armei atomice și cu hidrogen.

Uniunea Sovietică se pronunță pentru 
acordarea unor largi împuterniciri organu
lui de control. Propunerea noastră prevede 
lărgirea treptată a funcțiilor și împuterni
cirilor controlului pe măsura înfăptuirii 
programului de dezarmare și a trecerii la 
măsuri noi, mai complexe, pe măsura întă
ririi încrederii între state.

In această ordine de idei Kuznețov a 
analizat propunerea sovietică cu privire la 
instituirea, pe baze de reciprocitate, pe te
ritoriile statelor respective, în marile por
turi maritime, pe aeroporturi, la nodurile de 
cale ferată și pe principalele artere de cir
culație a unor posturi terestre de control.

După ce a arătat că membrii subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare au 
recunoscut că pozițiile Uniunii Sovietice și 
țărilor Occidentale în problema dezarmării 
s-au apropiat, reprezentantul sovietic a 
declarat: prin urmare, cînd subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare și-a re
luat lucrările la New York, a existat o baza 
pentru realizarea unui acord într-o serie de 
probleme importante ale dezarmării.

Analizînd cauzele care au împiedicat rea
lizarea de comun acord a unor hotărîri în 
problema dezarmării, reprezentantul sovie
tic a constatat că aceasta se datorește re
nunțării de către puterile occidentale la po
zițiile lor anterioare.

Arătînd că puterile occidentale propun să 
se treacă la instituirea controlului și inspec

sâ devină o organizație mondială
★

DISCUȚIA ÎN COMITETUL POLITIC 
SPECIAL CU PRIVIRE LA ADMITEREA 

DE NOI MEMBRI IN O.N.U,
★ ★

Bulgaria și Romînia — și șl-a exprimat de 
asemenea părerea că Republica Populară 
Mongolă nu ar satisface condițiile necesare 
pentru a fi admisă în O.N.U.

Din declarația d-lui Lodge reiese că 
S.U.A. iau ca și pînă acum atitudine împo
triva țărilor de democrație populară numai 
pentru că popoarele acestor țări au pășit pe 
calea unei dezvoltări, politice și economice 
libere, care nu este pe placul cercurilor con
ducătoare ale unor state. Ori, Carta preve
de că în O.N.U. pot fi admise toate statele 
iubitoare de pace care își vor asuma obliga
țiile prevăzute.în Cartă și care pot îndepiini 
aceste obligații.

Este absolut evident — a spus în continua
re Kuznețov — că țările de democrație popu
lară satisfac prevederile Cartei. Caracterul 
pașnic al politicii lor este bine cunoscut. In 
aceste țări nu există forțe sau grupări socia
le care să tindă la dezlănțuirea unui război 
care să se pronunțe pentru o politică în acest 
sens sau să ducă o asemenea politică.

In ceea ce privește orînduirea lor demo- 
crat-populară, această chestiune nu poate 
constitui un obiect de discuție la examina
rea problemei admiterii de noi membri în
O.N.U.

Ziarele americane critică poziția 
membri

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : In legătură cu declarația gomindanis- 
tului care ocupă fără nici un drept un loc 
în Consiliul de Securitate și care a declarat 
că „opune veto-ul“ său admiterii Republicii 
Populare Mongole ca membră a O.N.U.. mai 
multe ziare americane au publicat articole 
în care critică diplomația „extrem de stîn- 
gace“ a S.U.A. în problema admiterii în 
O.N.U. a tuturor celor 18 țări care au pre
zentat cereri în acest sens.

Se afirmă în unele cercuri că președintele 
Eisenhower i-a trimis lui Cian Kai-și două 
mesaje în care îi cere să nu opună un „veto" 
în această chestiune. Totuși, după cum 
recunoaște ziarul „Washington Post and 
Times Herald“, „...va fi greu de dovedit 
că Statele Unite nu au încurajat intransi
gența lui Cian. Kai-și... In prezent Statelor 
Unite le este greu să demonstreze că nu au 
nimic deaface cu încăpățînarea protejaților 
lor“. Același lucru îl subliniază și Hamilton, 
corespondentul ziarului „New York Times“.

Hamiltdn lasă'să se înțeleagă direct că 
S.U.A., deși au renunțat să „ducă o campa- 

ției fără să se ia vreo măsură pentru redu
cerea armamentelor, reprezentantul sovietica 
subliniat că o asemenea atitudine față de re
zolvarea problemei dezarmării nu poate da 
rezultate pozitive și nu va face să progreseze 
problema încetării cursei înarmării.

Rcferindu-se la propunerea președintelui 
Eisenhower cu privire la fotografierea din 
avion a teritoriilor și la schimbul de infor
mații militare între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite, Kuznețov a arătat că această pro
punere, în forma ei actuală, lasă în afara 
cîmpului de vedere problemele încetării 
cursei înarmărilor și nu prevede nici reduce
rea armamentelor, nici interzicerea armei a- 
tomice.

Kuznețov a amintit declarația lui V. M. 
Molotov că Uniunea Sovietică este gata să 
privească favorabil propunerea președintelui 
Eisenhower, în cazul că măsurile recoman
date de el ar fi privite în strînsă legătură 
cu rezolvarea problemei reducerii armamen
telor și interzicerii armei atomice ca una din 
formele de control.

In scopul micșorării încordării internațio
nale, întăririi încrederii reciproce între state 
și înlăturării primejdiei unui nou război, a 
spus în încheiere Kuznețov, delegația Uniunii 
Sovietice consideră necesar să se continue 
eforturile pentru încheierea cît mai grabnică 
a unei convenții internaționale cu privire la 
reducerea armamentelor și interzicerea armei 
atomice.

Ca prim pas în această direcție ar trebui 
stabilit un acord general în problemele fun
damentale în care punctele de vedere ale 
părților interesate fie că coincid, fie că s-au 
apropiat considerabil.

După declarația lui V. V. Kuznețov a luat 
cuvîntul Lodge, delegatul S.U.A. Ei a spus 
că va face o declarație amplă peste cîteva 
zile după ce va studia declarația reprezen
tantului Uniunii Sovietice și că deocamdată 
se va limita doar la scurte observații.

Fără să pomenească nici un cuvînt despre 
necesitatea reducerii armamentelor și a in
terzicerii armei atomice, Lodge a cerut ca 
Adunarea generală să se pronunțe pentru 
măsuri realizabile din punct de vedere 
practic, dînd totodată de înțeles că prin aceste 
„măsuri“ delegația americană înțelege după 
cum a precizat Lodge, „planul cerului des
chis al lui Eisenhower“, adică planul privitor 
la fotografierea din avion, fără a se adopta 
însă vreo măsură pentru reducerea arma
mentelor și interzicerea armei atomice, V. V. 
Kuznețov, șeful delegației sovietice, a luat 
pentru a doua oară cuvîntul în legătură cu 
declarația lui Lodge.

El a declarat că dacă pînă în anul 1954 
guvernul S.U.A. propunea un program con
cret de dezarmare, cuprinzînd propuneri cu 
privire la reducerea armamentelor și forțe
lor armate pînă la un anumit nivel și dacă 
astăzi S.U.A. renunță la acest program și 
declară că acum ele „revin asupra poziției 
lor“, în ceea ce privește această propunere 
și reduc întreaga problemă a dezarmării 
doar la „fotografierea teritoriilor statelor“, 
în acest caz las pe membrii comitetului să 
judece ei înșiși cine trebuie să fie acuzat de 
fățărnicie.

Discutarea acestei probleme va fi conti
nuată în ședința din 10 decembrie a Comi
tetului politic.

NEW YORK. - 2*(Agerpres). - TASS 
transmite : In ședința din dimineața zilei de 
1 decembrie a Comitetului Politic, în ca
drul dezbaterilor generale cu privire la pro
blema dezarmării au luat cuvîntul delegații 
Suediei și Belgiei.

Delegatul Suediei, Sandler, a declarat 
că raportul Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare permite să se tragă numai o singură 
concluzie și anume că este necesar să se 
prelungească împuternicirile subcomitetului 
acestei comisii de a continua tratativele în
tre cele cinci state membre ale acestei co
misii (U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța și 
Canada).

Delegatul Belgiei, Langehove, a apă
rat poziția adoptată de Statele Unite în ul
tima vreme în problema dezarmării.

In cursul ședinței Comitetului Politic a 
fost distribuit delegaților proiectul de rezo
luție propus de delegația Indiei. Acest pro
iect de rezoluție cheamă statele interesate 
să înceapă , tratative cu privire la încetarea, 
experimentării armelor termonucleare.

A aduce orînduirea politică și socială a a- 
cestor țări ca „argumenț“ împotriva admite
rii lor în O.N.U., înseamnă a se amesteca în 
treburile lor interne.
Reprezentantul sovietic a insistat îndeosebi 

asupra netemei'niciei afirmațiilor potrivit 
cărora Republica Populară Mongolă nu ar 
satisface condițiile de admitere în O.N.U.. El 
a amintit că în 1946 reprezentantul S.U.A., 
Johnson, s-a pronunțat pentru admiterea R.
P. Mongole în O.N.U.

In continuare, Kuznețov a subliniat că prin 
tratatele de pace de după război S.U.A., An
glia, Franța, Uniunea Sovietică și o serie de 
alte state membre ale O.N.U. și-au asumat 
obligația să sprijine cererile de admitere în 
O.N.U. ale Bulgariei, Romîniei, Ungariei, 
Finlandei și Italiei, iar potrivit tratatului de 
stat ele s-au obligat să sprijine și cererea 
Austriei. Uniunea Sovietică a fost și este pen
tru îndeplinirea cu strictețe a obligațiilor in
ternaționale prevăzute de aceste tratate.

Reprezentanții Egiptului și Olandei, mem
bri ai Comitetului bunelor oficii pentru ad
miterea de noi membri, au comunicat că 
Comitetul a aprobat propunerea canadiană.

Ultimul a luat cuvîntul reprezentantul 
Angliei, Dixon. El a declarat că sprijină 
încercarea Canadei de a lichida impasul 
existent. Deși a arătat că Anglia „este 
hotărîtă să nu obiecteze“ împotriva admi
terii tuturor celor 18 state, Dixon a subliniat 
totuși că Anglia nu consideră că soluția este 
de a admite toate cele 18 state, deoarece 
aceasta......nu va fi în folosul cauzei“.

S.U.A. în chestiunea admiterii de noi 
în O.N.U.
nie“ împotriva R.P. Mongole, și-au schimbat 
poziția după ce propunerea canadiană (cu 
privire la admiterea simultană în O.N.U. a 
tuturor celor 18 state) a început să fie tot 
mai mult sprijinită. Ziarul „Washington 
Post and Times Herald“ subliniază că în 
cazul în care propunerea canadiană va eșua 
(și aceasta ar însemna ca nici una din 
cele 18 țări să nu fie admisă în O.N.U.) 
S.U.A. vor purta „vina de ă fi zădărnicit 
speranțele multora dintre prietenii noștri“.

Pe de altă parte, după cum reiese dintr-o 
știre publicată de „New York Times“, S.U.A. 
se tem că opunînd un „veto“, gomindanistul 
„poate primejdui propria sa poziție în 
O.N.U.“ Subliniind că în cursul ultimilor ani 
S.U.A. au împiedicat izgonirea' gominda- 
nistului din O.N.U., ziarul scrie: „Cercu
rile oficiale din Statele Unite se tem însă 
că acest lucru va deveni și mai dificil și 
chiar cu neputință dacă naționaliștii (adică 
gomlndaniștii — n.r.) împiedicînd admite
rea simultană în O.N.U. a celor 18 țări, vor 
provoca indignarea țărilor din Asia și 
Africa“.

DECRETUL
Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. cu privire la convocarea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
decide ca la 23 decembrie 1955 să fie con
vocată în orașul Moscova cea de a 4-a se
siune a Sovietului Suprem al U.R.S.S. al 
celei de a patra legislaturi.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

K. VOROȘILOV
Secretar al Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
N. PEGOV

Moscova, Kremlin
2 decembrie 1955.

-----o-----

Starea grava 
a școlilor din Italia

ROMA 2 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 30 noiembrie, la Roma și-a continuat lu
crările plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian. Mario Alicata a pre
zentat raportul despre „Sarcinile comuniști
lor în lupta pentru reforma școlară“.

In momentul de față, a spus raportorul, 
problema școlii din Italia se află într-o 
stare de criză : programele abundă nu nu
mai în materiale nefolositoare, ci chiar dău
nătoare pentru elevi; metodica predării este 
învechită; nu există suficiente localuri de 
școală; situația materială a învățătorilor 
continuă să fie grea.

Pentru învățămîntul italian este semni
ficativ faptul că o mare parte a elevilor nu 
termină școlile. Acest lucru se observă deo
sebit de clar în școlile elementare (școli cu 
cinci clase — N.R.). Astfel, din cei 1.150.000 
de elevi înscriși în clasa I-a în anul șco
lar 1948—1949, numai 690.000 de elevi au 
ajuns pînă în clasa a V-a. Școlile medii sînt 
frecventate numai de jumătate din copiii 
în vîrstă școlară.

Greva profesorilor italieni
ROMA 2 (Agerpres). — La 1 decembrie 

a început în Italia greva profesorilor de la 
școlile secundare din țară, organizată în spri
jinul revendicărilor membrilor corpului di
dactic pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Numărul greviștilor se ridică in 
întreaga țară la 90.000.

A apărut în limbile rusă, romînă, franceză, 
germană, engleză și spaniolă :

„Pentru pace trainica, 
pentru 

democrație populară l" 
București, Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești
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Finala campionatului de șah 
ol R. P. R.

Finala campionatului de șah al R.P.R. a 
continuat vineri cu disputarea partidelor în
trerupte din rundele a 13-a și a 14-a. In 
cinci partide rezultatul a fost consemnat 
fără să se mai reia jocul. Rusenescu l-a în
vins pe M. Rădulescu, Troianescu a cedat 
la Seimeanu, Reicher la Voiculescu, Sei- 
meanu la Reicher, iar Giinsberger a cîșligat 
la Rusenescu.

Campionul Clujului, Breazu, a pierdut la 
Halic, iar G. Alexandrescu, după o lungă 
rezistență, s-a recunoscut învins în fața lui 
I. Szabo. Partida Halic-Troianescu a fost 
amînată.

După 14 runde, în clasament conduce Vic
tor Ciocîltea cu 9 puncte urmat de Ciiins- 
berger, Reicher și Szabo — 8l/t pun ve, 
Troianescu și Halic — 8 puncte și o partidă 
întreruptă, Bălănel, G. Alexandrescu și 
Ghițescu — 8 puncte, Costea și M. Rădu
lescu 7!/i puncte.

Astăzi, începînd de la ora 17, se desfă
șoară runda a 15-a din care remarcăm ur
mătoarele partide decisive : Troianescu— 
Bălănel. Reicher—Halic, M. Rădulescu— 
Giinsberger și G. Alexandrescu—Ciocîltea.

Spectacolele da axă
Cinematografe : ANNA ZACCHEO — Pa

tria, București, înfrățirea între popoare, 1 
Mai; ESTE VINOVAT ED. MARTIN? — 
Maghcru, Elena Pavel, 8 Martie ; GIUSEPPE 
VERDI — Republica, I. C. Frimu, Gh. Doja, 
Libertății; FATA MEXICANA — Filimon 
Sîrbu, Al. Popov, Al. Sahia; ALBANIA 
NOUA — Maxim Go.rki; CĂȚELUȘUL BU
CLUCAȘ — Lumina, Volga, Gh. Coșbuc; 
MUZICA ȘI DRAGOSTE — Central, NES. 
TERKA CEL ISTEȚ - Victoria, Moșilor; 
DIRECTORUL NOSTRU - Tineretului; 
FANTOMELE PĂRĂSESC PISCURILE — 
Vasile Roaită ; LEANA — Cultural; LUMI
NA FARULUI — Unirea ; LILIOMFI — C. 
David ; MACLOVIA — Flacăra, N. Bălcescu; 
MELODIA PIERDUTA - T. Vladimirescu, 
Arta ; LILIACUL — Carpați ; ROMEO $1 
JULIETA —■ Munca, Miorița ; BANCNOTA 
DE 1.000.000 LIRE STERLINE — 23 Au
gust ; PRINȚESA MARY — Donca Simo, Bo. 
leslaw Bierut; INTR-O PRIMAVARA LA BU. 
DAPESTA — Ilie Pintilie ; PUTEREA DRA
GOSTEI — Popular; CADEREA EMIRATU. 
LUI — M. Eminescu ; TĂUNUL — 8 Mai; 
SOLDATUL IVAN BROVKIN — Rahova; 
CRAINOUEBILLE —Olga Bancic ; MARILE 
SPERANȚE - Aurel Vlaicu.
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